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STYRINGSGRUPPENS ANBEFALING
Fusjonssonderingene mellom Glitre Energi (Glitre) og Agder Energi (AE) har vært ledet av en
styringsgruppe bestående av styrelederne, konsernsjefene og to ansatte-representanter fra hvert
konsern. Styringsgruppen har vært bindeleddet mot styrene i de to konsernene og eierutvalg på
hver side. Eierutvalget i Glitre består av representanter fra Drammen kommune og Vardar AS, og
eierutvalget i AE består av representanter fra AE-kommunene og Statkraft.
Denne rapporten begrunner en eventuell fusjon og gir en oversikt over hvilke gevinster som kan
realiseres for eierne, kundene og samfunnet ved en fusjon. De to konsernene har en sentral rolle i
sine respektive regioner og har ikke bare en direkte nytte for eierne, men også en indirekte nytte
gjennom ringvirkningseffekter som har utspring i konsernenes virksomhet. Styringsgruppens
vurdering er at en fusjon ikke bare vil bidra til økt verdiskapning for konsernene, men også til
ytterligere ringvirkningseffekter i de to regionene.
Sonderingene har bekreftet at de to konsernene har sammenfallende syn på hvilke endringer og
utfordringer man står overfor i energimarkedene og i den norske kraftbransjen. For å møte disse
endringene er partene enige om at det kreves sterkere kompetansemiljøer og uttak av
stordriftsfordeler. Dette bakgrunnsbildet forklarer hvorfor begge konsernene har vært og er på søk
etter partnerskapsløsninger som sikrer og styrker markedsposisjon og verdiskapning, som kan
forbedre det strategiske og finansielle handlingsrommet og som kan videreføre et langsiktig aktivt
eierskap.
Strategiske mål og virksomhetsplattformer i de to konsernene er relativt like, og det er nære
relasjoner innenfor flere forretningsområder, herunder felles utviklingsprosjekter og møteplasser
for erfaringsutveksling. Høsten 2019 ble det vedtatt å slå sammen konsernenes digitale
nysatsninger innenfor sluttbrukersegmentet til et felles kontrollert selskap, Oss Norge AS.
Erfaringene fra denne transaksjonen, og samarbeidet om å videreutvikle dette selskapet, bekrefter
at de to konsernene har store likhetstrekk innenfor styring og ledelse, bedriftskultur og
forretningsfokus.
Vi mener derfor at det ligger godt til rette for et vellykket partnerskap i hele verdikjeden. En
eventuell fusjon vil gi økt verdiskapning for eiere, kunder og samfunn og et fusjonert konsern kan
bli en viktig nasjonal drivkraft i det grønne skiftet.
Fusjoner er ikke noe mål i seg selv. Forutsetningen for en vellykket fusjon er at den øker
verdiskapingen i konsernene og at alle sentrale interessenter forstår og støtter fusjonen.
Konsernene har vært igjennom større fusjoner før og har gjennom disse vist at man har evnen til å
realisere de gevinstpotensialene som er identifisert i forkant av fusjonene.
Det legges opp til at eventuell overtallighet skal løses gjennom redusert innleie og tjenestekjøp,
naturlig avgang, intern mobilitet og eventuelle omstillingsordninger. De to nettselskapene har i dag
lav egenbemanning og bruker i stor grad markedet til å løse de fleste oppgavene. Dette i
kombinasjon med en høy gjennomsnittsalder i de to konsernene, og utviklingen av nye forretningsmuligheter, tilsier at et fusjonert konsern har god fleksibilitet til å håndtere eventuell overtallighet
innenfor de ulike forretningsområdene. Ingen ansatte vil sies opp eller må flytte som følge av en
eventuell fusjon.
Partenes virksomheter er spredt over et stort geografisk område med stolte medarbeidere med
sterk tilknytning til sin arbeidsplass. For å skape samme tilhørighet i ett nytt konsern er det viktig
at integrasjonsprosessene legger opp til bred involvering, fokus på forretningsmessig optimale
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løsninger basert på beste praksis og likeverdighet mellom de to organisasjonene. Med de erfaringer
begge parter har fra tidligere integrasjonsprosesser mener vi at vi er godt rustet til å lykkes med
dette.
Denne endelige rapporten markerer avslutningen på fusjonssonderingene, og legges frem for
styrene,

og

deretter

eventuelt

eierne,

sammen

med

et

utkast

til

intensjonsavtale.

Intensjonsavtalen behandler viktige selskaps- og eierspørsmål. Dersom de to styrene gir sin
anbefaling til intensjonsavtalen, vil denne legges frem for den enkelte eier til godkjenning i løpet av
1.

kvartal

2021.

Dersom

eierne

godkjenner

avtalen,

vil

partene

iverksette

formelle

fusjonsforhandlinger der blant annet bytteforhold og det endelige avtaleverk vil avklares.
Styringsgruppen mener at en fusjon mellom Glitre Energi og Agder Energi fremstår som en
forretningsmessig riktig løsning. En fusjon er etter vår oppfatning et bedre alternativ for de to
konsernene enn å fortsette som før hver for seg. Det foregår for tiden store endringer i de to
konsernenes

omgivelser.

Denne

utviklingen

vil

påvirke

oss,

vår

verdiutvikling

og

våre

forretningsmuligheter uavhengig av hva vi måtte foreta oss. Det strategiske valget blir derfor om vi
selv aktivt vil påvirke vår egen utvikling, og sette vår egen dagsorden, eller om vi velger å stå stille
og la andre drive utviklingen videre - med den risiko det innebærer for konsernenes handlingsrom
og verdiskapning i årene fremover.
En fusjon vil bidra til at de to konsernene i fellesskap forbedrer sin konkurranseposisjon, øker
lønnsomheten og setter sin egen dagsorden i det «grønne skiftet» og i den pågående
konsolideringen i norsk kraftbransje.
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1

SAMMENDRAG

Glitre og AE er to regionale kraftkonsern med 100% offentlig eierskap og virksomhet i hele
verdikjeden fra kraftproduksjon til sluttkunde. Samlet har konsernene i dag ca. 1.000 ansatte
fordelt på kontor og oppmøtesteder i store deler av Agder, tidligere Buskerud fylke og på Hadeland.
Konsernene har også ca. 100 ansatte i utlandet.
Sondringene har vist at de to konsernene har sammenfallende syn på hvilke endringer og
utfordringer bransjen står ovenfor. Det skjer for tiden store endringer i kraftbransjen og hele
industrien er nå inne i en betydelig konsolideringsfase. Fusjonen av Hafslund/Eidsiva i 2019 og
etableringen av et nytt stort vannkraftselskap eid av Lyse/Hydro er eksempler på at det nå skjer
store strukturendringer i den norske kraftbransjen. Det begynner å tegne seg et bilde av 5-6 store
regionale kraftselskaper i Norge.
I Europa foregår det en storstilt energiomstilling der fossil energi fases ut og erstattes av fornybar
energi. Nye aktører fra andre bransjer etablerer seg innenfor kraftselskapenes verdikjede, alene
eller i partnerskap med allerede etablerte aktører. Det norske kraftsystemet knyttes stadig tettere
mot Europa, og forhold utenfor Norges grenser får økende betydning for lønnsomheten og verdien
av norsk vannkraft. Kraftmarkedet preges for tiden av svært lave kraftpriser.
Endringene i kraftbransjen påvirker Glitre og AE gjennom redusert forutsigbarhet og økt
konkurranse, men skaper også nye forretningsmuligheter. Kraftselskaper med sterke kompetansemiljøer og virksomhet i hele verdikjeden vurderes å ha fortrinn i det grønne skiftet. En fusjon vil
bidra til etableringen av Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden. Høyere
finansiell løfteevne, en større og bredere kompetansebase og en økt anleggsportefølje gir grunnlag
for et høyere ambisjonsnivå. De overordnede ambisjonene for et fusjonert konsern er økt
vekstkraft, flere arbeidsplasser, mer verdiskapende tjenester til kundene og bedre økonomiske
resultater.
Et nytt fusjonert konsern vil kunne bruke sin størrelse og vekstkraft til en offensiv videreutvikling
av konsernets kjernevirksomhet. Det foreligger muligheter til å realisere nye vannkraftprosjekter
og et betydelig potensial for å videreutvikle nettvirksomheten som en nasjonalt ledende aktør. Man
vil videre styrke mulighetene for en offensiv videreutvikling av kraftforvaltningsmiljøet og den
sterke posisjonen som konsernene har i sluttbrukermarkedet for privat- og bedriftskunder. Et
fusjonert konsern vil på grunn av styrkede industrielle og finansielle forutsetninger sikre kontroll
over egen utvikling og vil kunne ta en aktiv rolle i den pågående konsolideringen mellom
Lyse/Hydro i vest og Hafslund E-CO/Eidsiva i øst.
Et mer robust konsern med større finansiell kapasitet vil bli en drivkraft i det grønne skiftet og
skape nye grønne arbeidsplasser i Agder, tidligere Buskerud og på Hadeland. Ringvirkningsanalyser
viser at konsernene utover den direkte avkastningen skaper betydelige tilleggsverdier og
ytterligere sysselsetting i de to regionene. Et fusjonert konsern vil også være en mer attraktiv
arbeidsgiver ettersom konsernet vil inneha et større og mer allsidig kompetansemiljø, mer varierte
arbeidsoppgaver og et bredere geografisk nedslagsfelt enn konsernene hver for seg.
Fusjonsgevinster kan oppstå på en rekke områder. Noen er enkle å tallfeste mens andre er mer
krevende å måle. I arbeidet med å identifisere fusjonsgevinster har det vært etablert felles
arbeidsgrupper med deltakere fra begge konsern. Det er samlet sett identifisert målbare
fusjonsgevinster på ca. 250 mill. kr årlig fra eksisterende virksomhet. Majoriteten av disse (ca. 200
mill. kr) forventes å være kostnadsbesparelser og inkluderer blant annet redusert innleie av
personell, mindre kjøp av tjenester, reduserte IT-kostnader, redusert bemanning og lavere
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investeringer og finanskostnader. Det legges opp til at eventuell overtallighet skal løses gjennom
redusert innleie og tjenestekjøp, naturlig avgang, intern mobilitet og eventuelle omstillingsordninger.
Inntektsgevinstene fra eksisterende virksomhet er beregnet til rundt 50 mill. kr pr. år, og kan
realiseres gjennom bruk av beste praksis fra de to konsernene, mer effektiv kraftforvaltning, salg
av nye produkter og tjenester til eksisterende eller nye kunder, samt etablering av nye
inntektsstrømmer. Muligheten til å etablere og videreutvikle ny forretning innenfor en grønn
verdikjede forventes også å representere betydelig verdiskaping over tid. Analyser viser at det vil
være mulig å oppnå netto positive fusjonsgevinster allerede fra det første driftsåret. Dette
innebærer at fusjonsgevinstene forventes å overstige integrasjonskostnadene allerede i 2022.
De identifiserte fusjonsgevinstene på 250 mill. kr pr. år fra eksisterende virksomhet representerer
en nåverdi på 4-5 mrd. kr. Av dette tilfaller forventes ca. 30% staten i form av økt selskaps- og
grunnrenteskatt, ca. 15% nettkundene i form av redusert nettleie og ca. 55% det fusjonerte
konsernets eiere i form av økt overskudd/avkastning.
Økonomiske analyser viser at et fusjonert konsern vil ha en bedre finansiell kapasitet og bedre
forutsetninger for å sikre en forsvarlig kapitalisering enn konsernene hver for seg. Gevinstene
bidrar til at et fusjonert konsern vil være mer robust mot kraftprisfall. Gode finansielle nøkkeltall vil
styrke kredittratingen og bidra til økt vekstkraft og utbyttekapasitet. Over tid vil synergiene alene
gi en økning i årlig utbyttekapasitet på 50-90 mill. kr. En fusjon vil videre bidra til mer forutsigbare
og stabile utbytter.
Enhver fusjon vil være beheftet med risiko. Glitre og AE har en omfattende og variert virksomhet,
betydelig finansiell størrelse og ansatte fordelt på flere lokasjoner. Den største risikoen ved en
fusjon vurderes å være evnen til å etablere en felles enhet som opprettholder dagens drift og
verdiskaping og som samtidig klarer å realisere fusjonsgevinstene og utvikle nye muligheter.
Endringsprosesser kan gi usikkerhet i organisasjonen, og det legges derfor opp til prosesser der
man vektlegger god kommunikasjon, involvering og tydelig ledelse. Begge konsernene har erfaring
fra større fusjoner, noe som bidrar til å redusere risiko og øker sannsynligheten for at fusjonen blir
vellykket.
Perioden med fusjonssonderinger avsluttes ved avlevering av denne rapporten. Det blir nå opp til
styrene og deretter eierne å vurdere om konsernene skal innlede formelle fusjonssamtaler. Dersom
styrene gir sin tilslutning til videre samtaler vil et utkast til intensjonsavtale legges frem for den
enkelte eier til godkjenning i februar/mars 2021. Etter en eventuell godkjenning starter arbeidet
med å fastsette bytteforholdet og utforming av det endelige avtaleverket. En eventuell
fusjonsbeslutning er planlagt i selskapenes generalforsamlinger i slutten av september 2021.
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2

INNLEDNING

Denne rapporten begrunner hvorfor en fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi vil være en
bedrifts- og samfunnsøkonomisk god løsning. Rapporten utgjør sammen med intensjonsavtalen
avslutningen på fusjonssonderingene. Styrene må med utgangspunkt i rapporten og utkast til
intensjonsavtale avgjøre om de skal anbefale eierne i de to konsernene å gå videre i formelle
fusjonssamtaler. Den enkelte eier vil ved en positiv anbefaling fra styrene få intensjonsavtalen til
godkjenning i februar/mars 2021.
De to konsernene er i dag 100% offentlig eid (stat og kommuner). I kapittel 3 gis det en oversikt
over eierstrukturen i konsernene og virksomheten i de to konsernene i dag. Det gis også en
oversikt over hvor de ansatte i konsernene har sitt oppmøtested.
En viktig driver for en eventuell fusjon er de store endringene som nå skjer i energimarkedene
nasjonalt og internasjonalt. I kapittel 4 gis det en orientering om de viktigste driverne og i kapittel
5 gis det en begrunnelse (rasjonale) for en eventuell fusjon. Klimaomstillingen, digitalisering, nye
forretningsmuligheter og en større pågående konsolidering i norsk kraftbransje er sentrale stikkord
i denne sammenheng.
De to konsernene har stor betydning for verdiskaping og sysselsettingen i sine regioner. I kapittel
6 gis det et overordnet bilde av hva en fusjon vil kunne bety for de to regionene når det gjelder
sysselsetting og ringvirkninger.
Et fusjonert konsern vil etablere seg som det største kraftselskapet i Norge med virksomhet i hele
verdikjeden fra kraftproduksjon til sluttkunde og som et stort norsk industrikonsern. Kapittel 7
peker på hva som vil være det naturlige ambisjonsnivået (strategien) for et konsern med en slik
posisjon og størrelse.
Kapittel 8 gir en oversikt over de identifiserte fusjonsgevinstene. Arbeidsgrupper med deltakere fra
begge konsernene har vært involvert i dette arbeidet, og gevinstene har blitt vurdert på et relativt
detaljert nivå. Utover de kvantifiserbare gevinstene fra eksisterende virksomhet, gis det også en
oversikt over gevinster som ikke er like lett målbare (inntektspotensial fra ny virksomhet og
kvalitative gevinster). I en overgangsfase vil det også oppstå fusjonskostnader som beskrevet.
Det finansielle situasjonsbildet for et nytt konsern er viktig for både eierne, ledelsen og långiverne.
Kapittel 9 viser at et fusjonert konsern vil ha høyere utbyttekapasitet og bedre finansielle
forutsetninger enn konsernene hver for seg. Dette har sammenheng med fusjonsgevinstene som er
omtalt i kapittel 8. I kapittel 9 gis det også en oversikt over finansielle virkemidler som eierne og
selskapsledelsen vil ha tilgjengelig i den løpende styringen av et nytt konsern.
Enhver transformasjon er beheftet med risiko og i kapittel 10 gis det en oversikt over sentrale
risikoelementer og hvordan disse kan håndteres av eierne, ledelsen og de ansatte i et nytt
konsern. Det er blant annet etablert en overordnet risikomatrise som peker på sannsynlighet og
konsekvens for de viktigste risikofaktorene.
Avslutningsvis (kapittel 11) informeres det om den videre fremdriftsplanen frem mot en eventuell
endelig fusjonsbeslutning. En fusjonsprosess er en dynamisk prosess der det kan oppstå nye
forhold som innebærer justeringer av fremdriftsplanen. Fremdriftsplanen angir situasjonsbildet slik
det ser ut ved avlevering av rapporten (desember 2020), og man må derfor være forberedt på at
det kan skje endringer i denne i tiden fremover.
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Som vedlegg til rapporten fremkommer en mer detaljert beskrivelse av virksomheten i de to
konsernene enn den som er gitt i kapittel 3 og noen nøkkeltall for virksomhetene.
3

KORT OM DAGENS KONSERN

3.1

Eierskapet i de to konsernene

Glitre eies av Drammen kommune (50%) og Vardar AS (50%). Vardar eies igjen av kommuner i
tidligere Buskerud fylke med Drammen kommune som største eier sammen med 18 andre
kommuner. Glitre eier sitt vannkraftselskap 100%, og har majoritetseierskap i nettselskapet og
strømselskapet. I nettselskapet (Glitre Energi Nett Holding) har Glitre et direkte eierskap på
54,26% og et indirekte eierskap på ca. 9%1, og i strømselskapet (Glitre Energi Strøm Holding) har
Glitre et direkte eierskap på 50,1%, og et indirekte eierskap på ca. 5,2%2. Drammen kommune har
eierandeler både i Glitre Energi AS (50%), Vardar AS (25,82%) og Glitre Energi Nett Holding AS
(8,2%).
AE eies av 25 kommuner på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft Industrial
Holding AS med 45,53 % av aksjene. Datterselskapene innenfor vannkraft, nett, kraftforvaltning
og kunde er 100% eid av AE.
Figuren nedenfor viser eierstrukturen i de to konsernenes respektive morselskap.

Figur 1: Fordeling av eierskapet

3.2

Glitre Energi - Virksomheten

Virksomheten i Glitre er primært knyttet til energiforsyningen i tidligere Buskerud fylke og på
Hadeland.

Konsernets

kjernevirksomhet

er

organisert

i

tre

operative

segmenter;

Vannkraftproduksjon, Kraftnett og Marked. I tillegg har Glitre eierskap i en rekke tilknyttede
selskaper som ikke er direkte tilknyttet kjernevirksomheten,

herunder deleierskap innen

fjernvarme, entreprenør- og fibervirksomhet. Disse eierskapene er samlet i segmentet «Øvrig
eierskap».

1

Glitre Energi eier 49% i Hadeland Energi AS som igjen eier ca. 18,3% i Glitre Energi Nett

2

Glitre Energi eier 49% i Hadeland Energi AS som igjen eier ca. 10,5% i Glitre Energi Strøm
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Ved utgangen av 2019 hadde Glitre totalt 254 ansatte og 269 ansatte ved utgangen av 2020.
Hovedkontoret er i Drammen og konsernet har ellers kontorer på Kongsberg og Jaren på Hadeland.
Glitre har 13 heleide kraftstasjoner, samt direkte og indirekte deleierskap i ytterligere 10. Samlet
årlig normalproduksjon fra vannkraftverkene er på 2.564 GWh.
Glitre eier regionalnettet i tidligere Buskerud, og deler av tidligere vestre Oppland, samt
distribusjonsnett i kommunene Drammen, Lier, Gran, Lunner, Jevnaker, Kongsberg og tettstedet
Finse. Glitre Energi Nett er med sine nesten 97.000 kunder Norges 8. største, og ett av Norges
mest effektive, nettselskap. I tidligere Telemark, Buskerud og vestre Oppland er det fortsatt et
betydelig verdiutviklingspotensial knyttet til restrukturering av nettselskap.
Innenfor sluttbrukermarkedet har Glitre totalt 52.000 strømkunder i privat- og bedriftsmarkedet.
Nærmere informasjon om Glitre er gitt i vedlegg 12.4 Informasjon om Glitre Energi.
3.3

Agder Energi - Virksomheten

Ved utgangen av 2019 hadde AE totalt 1.020 ansatte. Justert for salg av det svenske
entreprenørselskapet Craftor AB (annonsert i oktober 2020) er det oppdaterte tallet 742 ansatte
per utgangen av 2020. Målt etter omsetning er AE det største selskapet i Agder. AEs hovedkontor
er i Kristiansand, men konsernet har en betydelig virksomhet i hele Agder. Konsernets
kjernevirksomhet

er

organisert

i

fire

operative

forretningsområder;

Vannkraft,

Nett,

Kraftforvaltning og Kunde.
AE har 49 hel- og deleide vannkraftverk som i hovedsak ligger i Agder og i de sørvestre delene av
Telemark. AE har blant annet eierandeler i store og godt regulerte kraftanlegg i Otravassdraget,
Sira-Kvina og Ulla-Førre (Rogaland). Samlet årlig normalproduksjon fra vannkraftverkene er på
8.239 GWh og magasinkapasiteten (lagringsevne) er på ca. 5.270 GWh.
AE Nett er Norges fjerde største nettselskap og det eneste nettselskapet i Agder. Konsernet har i
løpet av de siste årene også bygget opp en betydelig krafthandelsvirksomhet i inn- og utland.
Krafthandelsmiljøet har ansvaret for å maksimere inntektene fra vannkraftverkene, og et fokus på
å utvikle nye lønnsomme forretningsmuligheter i engrosmarkedet for kraft.
AE er også en stor aktør i sluttbrukermarkedet. Entelios Nordic er den ledende aktøren i
bedriftsmarkedet i Norge og blant de største aktørene i Norden. LOS er den tredje største aktøren i
privatmarkedet etter Fjordkraft og Fortum. Konsernet driver videre varmevirksomhet og har også
et eget venturemiljø (AE Venture) som skal sikre konsernet attraktive eierposisjoner i nye
innovative selskaper med et kommersielt potensial. AE har også eierposisjoner innenfor
entreprenørsektoren.
Nærmere informasjon om AE er gitt i vedlegg 12.3 Informasjon om Agder Energi.
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3.4

Geografisk tilstedeværelse

Samlet har Glitre og AE per november 2020 ca. 1.000 ansatte. Av disse har drøyt 100 ansatte sitt
oppmøtested i utlandet, med Tyskland og Sverige som de største lokasjonene. De resterende
ansatte har oppmøtested i Agder, tidligere Buskerud, på Hadeland og i Bærum (Oslo). Som kartene
nedenfor viser, har begge konsern oppmøtesteder på en rekke lokasjoner i sine respektive
regioner. AE ansatte har fast oppmøtested på nærmere 20 lokasjoner i regionen, mens Glitre
Energi ansatte har oppmøtested på både faste kontorlokasjoner samt varierende oppmøtested ute i
kraftnettet

og

på

produksjonsanlegg

i

Drammensvassdraget,

Numedalsvassdraget

og

Begnavassdraget.

Figur 2: Oppmøtested/kontor for ansatte i Agder Energi og Glitre Energi
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4

BAKGRUNN OG DRIVERE

Det pågår for tiden store endringer i kraftbransjen. Mange av disse endringene påvirker Glitre og
AE

gjennom

redusert

forutsigbarhet

og

økt

konkurranse,

men

skaper

også

nye

forretningsmuligheter. Nedenfor beskrives de viktigste utviklingstrekkene og driverne for en
eventuell fusjon.

4.1

Konsolideringsbølge

Den norske kraftbransjen er fortsatt relativt fragmentert, selv om det har vært flere større
konsolideringsperioder. Det store antallet kraftselskaper har sin bakgrunn i historiske, topografiske
og politiske forhold. Kraftselskapene eies i hovedsak av det offentlige (stat og kommuner).
Bransjen er for tiden inne i den største konsolideringsbølgen siden etableringen av flere større
regionale kraftselskap ved århundreskiftet. Fokuset er flyttet fra lokale/regionale fusjoner til
fusjoner som omfatter flere regioner. Aktørene synes å samle seg i et fåtall store geografiske
områder (5-6 store nasjonale kraftselskap).
I

naboskapet

til

Glitre

fremstår

det

Hafslund

E-CO/Eidsiva

motor

for

nylige

og

AE

fusjonerte
som

en

restruktureringen

på

Østlandet.
BKK har inntatt en lignende rolle
på

Vestlandet

gjennom

sine

deleierskap i flere større regionale
kraftselskap mellom Trøndelag og
Bergen.
I geografien mellom Hafslund E-CO
(Østlandet) og BKK (Vestlandet)
har det så langt vært begrenset
aktivitet.

Regionen

geografiske

dekker

det

området

fra

Boknafjorden i vest til og med
tidligere

Buskerud

fylke

i

øst.

Innenfor dette området finnes det
samlet sett regionale og lokale
kraftselskaper med ca. 850.000
nettkunder
produksjon

og
på

en
ca.

vannkraft24

TWh/år

(tallene inkluderer AE og Glitre).

Figur 3 Konsolideringer i kraftbransjen

Hydro har i lang tid forsøkt å finne en løsning for kraftverkene i Røldal-Suldal (RSK). Disse
kraftverkene hjemfaller i utgangspunktet til staten i desember 2022. Sammen med Lyse har Hydro
imidlertid funnet en løsning som sikrer offentlig eierskap til RSK-anleggene på ubegrenset tid. Det
er etablert et felles selskap der Hydro får en eierandel på 25,6% og Lyse en eierandel på 74,4%
(Lyse Kraft DA). Lyse Kraft DA, med hovedkontor i Stavanger, etablerer seg som det tredje største
vannkraftselskapet i landet med en midlere årsproduksjon på ca. 9,5 TWh. Selskapet har
signalisert ytterligere vekstambisjoner. Det samme er tilfelle for Hafslund E-CO/Eidsiva.
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I Trøndelag er det første skrittet tatt mot et stort trøndersk kraftselskap gjennom sammenslåingen
av NTE og TrønderEnergi sine nettselskaper. I Nord-Norge har det i løpet av kort tid blitt vedtatt to
fusjoner mellom noen av de største selskapene. Nordkraft og Hålogaland Kraft fusjonerer sine
virksomheter, mens Troms Kraft og Nordlandsnett har vedtatt fusjon av sine nettselskaper og
danner med dette landets sjette største nettselskap (ca. 120.000 kunder).
4.2

Klimapolitikk og bransjeglidning

Den viktigste årsaken til at konsolideringen i Norge nå skyter fart er at hele verdikjeden til
kraftbransjen, fra produksjon til sluttbruker, er i rask endring og at det foreligger betydelige
stordriftsfordeler. Bakgrunnen for endringene og konsekvensene av disse er sammensatt. Nedenfor
pekes det på noen internasjonale drivere som har store konsekvenser for den norske kraftbransjen.
Det foregår for tiden en storstilt energiomstilling der fossilt brensel erstattes med fornybar energi
og andre nullutslippsløsninger. Hastigheten på omstillingen og ambisjonene varierer globalt.
Europa har tatt en offensiv posisjon og har gjennom EUs veikart for klimaomstilling («Green Deal»)
lagt de politiske rammene for en omstilling der målet er å gjøre EU-landene klimanøytrale innen
2050. For det europeiske energimarkedet vil en realisering av EUs ambisjoner medføre en storstilt
utbygging av ny fornybar energiproduksjon og ny energiinfrastruktur på land og til havs.
Vi er på vei inn i en fremtid der de ulike energisystemene i større grad vil fungere i et samspill med
hverandre. I et nullutslippssamfunn vil fornybar kraft, hydrogen, bioenergi og andre fossilfrie
løsninger være de viktigste energibærerne. EU har et sterkt fokus på at energien skal bringes fra
produksjons- til forbruksstedet på en kostnadsoptimal måte og har derfor et økende fokus på hva
som er de mest effektive energiløsningene på tvers av bransjer. Kraft kan konverteres til andre
energibærere (varme, hydrogen, bio etc.) og vice versa («Energy System Integration»).
De fornybare energiressursene er ulikt fordelt i Europa og det kreves et enda tettere internasjonalt
samarbeid dersom klimamålene skal kunne nås på en kostnadsoptimal måte. Det norske
kraftsystemet knyttes stadig tettere opp mot Europa, og forhold utenfor Norges grenser får derfor
økende betydning for lønnsomheten og verdien på norsk vannkraft. Begrensninger i kraftnettet
innebærer at geografiske områder med store tilgjengelige fornybare energiressurser ikke kan
samspille med områder med lite fornybare energiressurser på en kostnadseffektiv måte.
Store institusjonelle investorer som NBIM (Oljefondet) beveger seg inn i markedet for fornybar
energi. Internasjonale oljeselskaper og investeringsfond allokerer også i økende grad sine store
investeringsbudsjetter mot kraftsektoren. Dette ser vi, særlig innenfor havvind og solenergi, men
også i form av en økende interesse for eierposisjoner i norske kraftselskap. I perioden 2020-2024
ser Equinor for seg innvesteringer på opp mot åtte milliarder dollar i fornybare prosjekter.
4.3

Økende kompleksitet og større svingninger i kraftpris

De senere årene har landbasert vindkraft, solkraft og til dels havvind blitt lønnsomt uten subsidier.
Utviklingen viser at disse nye fornybare energiressursene er i ferd med å utkonkurrere kull- og
gasskraftverk som historisk sett har vært de foretrukne alternativene i Europa. Vind- og solkraft
kjennetegnes av lave driftskostnader og høye kapitalkostnader, noe som gir en ny dynamikk for
prissettingen i kraftmarkedet. Når et vind- eller solkraftverk først er bygget, kan det drives med
svært lave løpende driftskostnader.
EU ser for seg at energiproduksjonen i 2050 vil domineres av vann-, vind-, solkraft og andre
nullutslippsløsninger. Et av de uttalte målene er å utnytte Europas fulle potensial innenfor havvind,
og Nordsjøbassenget er her pekt ut som et sentralt utviklingsområde. Den massive utbyggingen av
uregulerbar produksjon fra vind- og solkraft vil gi et økende behov for regulerbar kraft og
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energilagring. Norge har om lag halvparten av Europas samlede lagringskapasitet innenfor
vannkraft. Med stor lagringskapasitet og høy installert effekt har det norske kraftsystemet en
betydelig fleksibilitet som er attraktivt fra et Europeisk ståsted.
Kraftmarkedet kjennetegnes for tiden av svært lave kraftpriser. Kraftprisen har sunket ned mot 1-2
øre/kWh sommeren/høsten 2020 og har sågar vært negativ i enkelttimer. I et mer komplekst og
sammensatt marked kreves det solid kompetanse for å forutse disse prisbevegelsene. AE og Glitre
vil samlet sett besitte et av de ledende norske kraftforvaltningsmiljøene. God kompetanse gir
muligheter for å ligge i forkant av prisbevegelsene, bedre risikostyringen og de økonomiske
resultatene.
Et mer integrert globalt energimarked fører også til at endringer i verdensøkonomien, (eksempelvis
endringer i etterspørselen, produksjonsmiksen, CO2-prisen, i større grad påvirker den norske
kraftprisen. Den pågående koronapandemien er et eksempel på dette. De store verditapene som
følger av lavere økonomiske aktivitet i Europa, vil kunne svekke investeringspotensialet og påvirke
kraftetterspørselen. Samtidig kan pandemien innebære nye politiske grønne omstillingstiltak som
gir forsert klimaomstilling og nye grønne bærekraftige næringer. Målrettede støttetiltak mot grønne
næringer vil være politiske virkemidler som benyttes i denne sammenheng.
4.4

Nye arbeidsplasser og muligheter i en endringstid

Det arbeides med flere tiltak som skal bidra til at klimautslippene innenfor transport-, industri- og
landbrukssektoren reduseres betydelig frem mot 2030. Elektrifisering basert på fornybar energi er
det viktigste virkemiddelet og Norge kan ta en lederrolle globalt ved å gjøre bruk av sine store
fornybare energiressurser. Dette ser man f.eks. innenfor transportsektoren der Norge har tatt i
bruk flere politiske virkemidler i et forsøk på å akselerere denne omstillingen.
Moderate kraftpriser, forutsigbar politikk og gunstige meteorologiske forhold gjør at Norge
tiltrekker seg nye kraftkrevende industrier (datasentre, batterifabrikker, hydrogenproduksjon osv.).
Dette representerer et betydelig potensial for arbeidsplasser og vekst innenfor både kraftbransjen
og andre næringer. Ytterligere elektrifisering vil over tid redusere kraftoverskuddet, bidra til
økende kraftpriser og forbedre lønnsomheten for norsk vannkraft.
Norge har tatt en ledende posisjon med testing og innfasing av nye teknologier som elbiler og
elektriske ferger, med tilhørende infrastruktur. På tross av dette har vi i liten grad vært i stand til å
utvikle

nye

forretningsmuligheter

og

verdikjeder,

ny

teknologi

og

ny

eksportbasert

leverandørindustri. En rekke marked vokser nå frem, og det haster å innta posisjoner i disse
fremvoksende markedene. Klimaomstillingen er en endringsprosess som vil skje, og Norge må
benytte mulighetene til å bygge nye grønne arbeidsplasser gjennom denne transformasjonen. I
transformasjonen har kraftselskapene en avgjørende rolle som eiere av infrastruktur (kraftnett og
kraftproduksjon).
Rapporten «Norske muligheter i Grønne elektriske verdikjeder» peker på en rekke tiltak for å
videreutvikle norsk konkurranseevne og eksportmuligheter basert på elektrifisering i bred forstand.
Den eksisterende industrien i Norge er bygget opp innenfor områder der vi har sterke og varige
konkurransefortrinn. Dette må også kjennetegne utvikling av ny virksomhet, da det er avgjørende
for å utvikle forretning som er skalerbar og som har eksportpotensial. Rapporten peker spesielt på
utvikling av verdikjeder for batterier, leverandørkjede for havvind, elektrifisering av maritim sektor,
systemoptimalisering og smart lading.
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4.5

Behov for endret kompetanse og digitalisering

Utviklingen i energimarkedene generelt og kraftmarkedet spesielt, endrer kraftselskapenes
kompetansebehov. Den eksisterende arbeidsstokken må tilpasse seg til endringene, og det er
behov for ny kompetanse som kan videreutvikle selskapene innenfor nye forretningskritiske
områder (f.eks. digitalisering, cyber sikkerhet osv.).
Kraftselskaper med virksomhet i hele verdikjeden fra fornybar kraftproduksjon, via kraftoverføring
og til salg av fornybar energi, har naturlige fortrinn i det grønne skiftet. Dette kan være i
forbindelse med etablering av ny kraftkrevende industri, produksjon av «grønn» hydrogen og i
forbindelse med elektrifisering av transportsektoren. Innenfor disse områdene vil det være
avgjørende å utvikle smarte løsninger med lave klimautslipp, høy utnyttelsesgrad og lave
kostnader.
Digitalisering har en økende betydning for konkurranseevnen til kraftselskapene. Den drives av den
grønne omstillingen og et løpende fokus på bedre driftsmarginer. Mulighetene for å endre
forretningsmodellene, eller å skape nye forretningsområder, basert på ny teknologi og digitalisering
er betydelige. Gjennom digitaliseringen oppstår det også utfordringer innenfor datasikkerhet som
må håndteres og som kraftselskapene i stadig større grad er oppmerksomme på.
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5

RASJONALE FOR FUSJON

Fusjoner er ikke mål i seg selv, men har til hensikt å videreutvikle eksisterende verdier og skape
nye verdier. En fusjon må svare på utfordringer som selskapene står overfor, og bidra til å
realisere gevinster innenfor eksisterende og ny virksomhet. Det finansielle motivet for en fusjon er
beskrevet nærmere i kapittel 8 (fusjonsgevinster). I dette kapittelet beskrives det overordnede
industrielle rasjonale for en fusjon mellom Glitre og AE.
Sikrer kontroll over egen utvikling
Konsolideringene vest (Lyse/Hydro) og øst (Hafslund/E-CO/Eidsiva) for Glitre og AE skaper nye
industrielle tyngdepunkter med uttalte vekstambisjoner. To konsern som står alene mellom disse
to industrielle blokkene vil over tid være naturlige mål for disse selskapenes vekstambisjoner.
Glitre og AE vil gjennom en fusjon etablere et eget tyngdepunkt mellom vest og øst, der man kan
sette sin egen dagsorden og etablere egne vekstforutsetninger i den pågående konsolideringen.
Skaper nye arbeidsplasser/næringsutvikling regionalt
Et mer robust konsern med større finansiell kapasitet vil trygge de lokale arbeidsplassene og bidra
til nye arbeidsplasser i de to regionene der de to konsernene har det meste av sin virksomhet. Nye
arbeidsformer og teknologi innebærer at man kan jobbe desentralt på tvers av geografi og dermed
opprettholde og videreutvikle de lokale arbeidsplassene. I et større konsern vil videreutvikling av
virksomheten innenfor blant annet vannkraft, nett og kraftforvaltning fremme næringsutvikling
gjennom ytterligere innkjøpsbehov og nye partnerskap.
En mer attraktiv arbeidsgiver
En fusjon vil gjøre det lettere å tiltrekke og utvikle kompetanse/kapasitet fordi man kan tilby mer
utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredere og større konsern. Et større konsern vil i
realiteten utvikle et eget internt arbeidsmarked med flere karrieremuligheter der man vil kunne
spesialisere seg innenfor sitt eksisterende fagområde eller alternativt søke nye arbeidsmuligheter
innenfor nye fagområder.
Økning i verdiskapingen for eiere, kunder og samfunn
Et fusjonert Glitre og AE vil forbedre det årlige driftsresultatet sammenlignet med hva selskapene
kan oppnå hver for seg. Realisering av fusjonsgevinster vil gi økt avkastning for eierne.
Nettkostnadene vil videre reduseres, og komme kundene til gode gjennom lavere nettleie over tid.
Bedre resultater og flere arbeidsplasser vil ha ringvirkningseffekter og øke skatteinngangen for det
offentlige. Eierne får dermed økte aksjonærverdier gjennom sitt eierskap i form av økt utbytte og
verdistigning, kundene får lavere nettleie og samfunnet får økte skatteinntekter fra selskapet og
selskapets leverandører.
Effektivitetsforbedringer styrker konkurranseposisjonen
Glitre og AE omgis av selskaper som gjennomfører, eller planlegger, fusjoner som vil forbedre
lønnsomheten innenfor sine ulike forretningsområder og dermed selskapenes konkurranseposisjon. Dette ser man særlig innenfor kraftnett. Økende kompleksitet i drift og utvikling av
kraftnettet kombinert med en inntektsreguleringsmodell som premierer selskaper som forbedrer
sin effektivitet er sentrale drivere. Stordriftsfordeler medfører at mindre nettselskaper vil oppleve
økende utfordringer og lavere lønnsomhet over tid. En fusjon mellom Glitre og AE vil gi størrelse og
effektivitetsforbedringer som styrker selskapenes fremtidige konkurranseposisjon markant.
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Reduserer risiko og trygger kontantstrømmene
Kraftmarkedet preges av store svingninger som følge av skiftende værforhold, konjunkturer, ny
teknologi, endringer i markedene og nye politiske rammebetingelser. Et større konsern vil gi
høyere stabilitet i inntjeningen på grunn av en bedre risikospredning (geografi, virksomhetsinnhold,
kompetanse etc.). Denne diversifiseringseffekten vil komme eierne til gode i form av mer stabile
kontantstrømmer som i mindre grad er påvirket av enkeltfaktorer som AE og Glitre eksponeres for i
dag.
Høyere attraktivitet hos potensielle partnere
Utvikling av nye forretningsområder vil i økende grad skje på tvers av bransjer. Et fusjonert
konsern vil ha en størrelse og konkurranseposisjon som gir økte muligheter for partnerskap med
ledende

selskaper

og

aktører

innenfor

ulike

bransjer

(finans,

teknologi,

produksjon

og

distribusjon). Partnerskap bygger på at partnerne tilfører hverandre kompetanse og finansiell
kapasitet. Et større konsern vil være mer attraktivt for ledende aktører i ulike bransjer.
Styrker evnen til å løse samfunnsoppdraget
En fusjon vil bidra til at evnen til å løse samfunnsoppdraget for trygg og sikker kraftforsyning
styrkes, herunder til at man får bedre forutsetninger for å håndtere krevende beredskapssituasjoner. Værbildet er ikke nødvendigvis likt i de to regionene, og en fusjon vil bidra til at man
kan benytte beredskapspersonell fra Glitre ved større strømutfall i Agder og vice versa (geografisk
diversifisering). En fusjon vil også gi et enda mer robust eierskap som muliggjør nødvendige nye
satsinger for å håndtere samfunnsoppdraget.
Sterkere påvirkning på rammevilkår
Et fusjonert konsern vil bli en sterk stemme i den energipolitiske debatten som omgir kraftbransjen
og gjennom sin størrelse og kompetanse få en sentral rolle innad i bransjen, overfor myndigheter
og andre samfunnsaktører. I den pågående samfunnsdebatten er det svært viktig å få frem at
kraftselskapene ikke bare innehar rollen som eiere og forvaltere av samfunnskritisk infrastruktur,
men at man også er blant Norges største økonomiske verdiskapere og arbeidsgivere.
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6

REGIONALE RINGVIRKNINGER

AE og Glitre Energi driver virksomhet i hele Agder og i store deler av tidligere Buskerud fylke.
Vannkraftanleggene er i hovedsak lokalisert i indre strøk, mens kraftnettet dekker hele Agder og
store deler av Buskerud. En optimal drift av vannkraftverkene og kraftnettet tilsier at nærhet til
anleggene er viktig og at det er forretningsmessig optimalt å ha driftskritisk kompetanse i korte
avstander fra anleggene. Dette bidrar til å opprettholde sysselsettingen både i innlandet og langs
kysten.
Arbeidsmarkedet

er

i

endring

og

geografisk

avstand er i mindre grad en utfordring for
samhandling innenfor ulike fagmiljøer. Digitale
løsninger legger til rette for at man kan jobbe
effektivt sammen på tvers av geografi og at
arbeidet i større grad kan foregå med nærhet til
den enkeltes bosted eller fritidsbolig. For ikketidskritiske funksjoner innebærer dette at man
kan

legge

til

rette

for

en

mer

fleksibel

arbeidsform der personell i større grad kan ha sin
arbeidsplass i nærheten av sin hjemstedsadresse.
Ringvirkningsanalyser, som er gjennomført av AE
og Glitre, viser at eierkommunene har stor nytte
av de to konsernene ikke bare som aksjeeiere i
selskapene.

De

oppdragsgivere
leverandører

og

to

konsernene

overfor
har

en

rekke

dermed

en

er

også

tjenestebetydelig

indirekte sysselsettingseffekt i sine regioner.

Figur 4 Ringvirkninger av ansatte

Analyser3 viser at hver ansatt i AE og Glitre bidrar til å skape ytterligere ca. 1 årsverk i direkte
regionale ringvirkninger. Tar man med de indirekte ringvirkningene blir effekten enda større. Glitre
og AE har samlet ca. 1.000 ansatte som dermed bidrar til å skape mer enn 1.000 nye
arbeidsplasser gjennom direkte ringvirkninger. Utover egne ansatte har også begge konsern
eierandeler i tilknyttede selskaper med til sammen over tusen ansatte. Eksempler på noen av de
største tilknyttede selskapene er Nettpartner, Otera og Viken Fiber med henholdsvis ca. 500, 400
og 120 ansatte. Glitre og AE bidrar dermed også til å skape regionale ringvirkninger gjennom sitt
eierskap i tilknyttede selskaper.
For AE viser tall for 2019 at mer enn 40% av innkjøpene kom fra leverandører i egen region.
Regionale innkjøp utgjorde med det ca. 750 mill. kr i 2019. Tilsvarende viser Glitres ringvirkningsregnskap at konsernets kjøpte varer og tjenester for 180 mill. kr fra lokale leverandører - noe som
utgjør 30% av innkjøpene.
De to konsernene kan gjennom en fusjon styrke mulighetene til å bygge sine egne allianser og
etablere sin egen dagsorden. Gjennom et fusjonert konsern, med bedre finansielle forutsetninger,
kan det utvikles nye forretningsmuligheter som gir ytterligere sysselsettingseffekter i Agder og
tidligere Buskerud. Utviklingen av en batterifabrikk i Agder (Morrows) og etableringen av Viken
Fiber er eksempler på hva som er mulig å realisere når større og mer robuste enheter etableres. Et
større konsern vil gjennom sin kompetanse og finansielle posisjon også tiltrekke seg ledende
partnere fra andre bransjer som også vil bidra til å videreutvikle virksomhetene.
3

6

Ringvirkningsanalyse Agder Energi (PwC) 2020, Ringvirkningsanalyse av den norske fornybarnæringen (Energi Norge) 2020
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7

OVERORDNET STRATEGI FOR ET FUSJONERT KONSERN

Et nytt konsern vil etablere seg som Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele
verdikjeden og konsernets ambisjoner må gjenspeile en slik posisjon. Høyere finansiell kapasitet,
en større og bredere kompetansebase og en større anleggsportefølje understøtter et økt
ambisjonsnivå. Den overordnede ambisjonen for fusjonen vil være å øke vekstkraften, skape flere
arbeidsplasser og bedre økonomiske resultater enn hva konsernene kan oppnå hver for seg.
Ambisjonsnivået må være offensivt og spenstig, samtidig som det legges til rette for stabile,
forutsigbare

utbytter

og

å

opprettholde

tilstrekkelig

kredittverdighet

i

investormarkedet.

Realisering av fusjonsgevinster og styrking av kompetansebasen tilsier at man vil kunne øke
ambisjonsnivået uten ytterligere eksponering av risikokapital.
Overordnet strategi og ambisjon for det fusjonerte konsernet kan beskrives langs noen hovedlinjer.
Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av strategi og ambisjonsnivået innenfor disse.
7.1

Offensiv videreutvikling av eksisterende kjernevirksomhet

Et fusjonert konsern vil oppnå en styrket vekstkraft innenfor dagens kjernevirksomhet som
omfatter produksjon, distribusjon, forvaltning og salg av fornybar energi.
Økt utbygging av attraktive vannkraftprosjekter
Et fusjonert konsern vil ha eierandeler i vannkraftverk med en årlig middelproduksjon på ca. 10,8
TWh. Selskapene har flere vannkraftprosjekter, herunder pumpekraftverk, som vil kunne realiseres
dersom markedet og de politiske rammebetingelsene gir tilstrekkelig lønnsomhet. Det foreligger
også ytterligere samarbeidsmuligheter mot andre kraftverkseiere i områdene der de to selskapene
har sin kraftproduksjon.
En lederrolle blant nettselskapene
Det nye nettselskapet vil ta en viktig rolle i videreutviklingen av inntektsrammereguleringen og
være en pådriver i utformingen av nettselskapenes fremtidige rolle. De to nettselskapene har
allerede sentrale posisjoner i arbeidet med å avklare ansvar og virkemidler for fremtidens
nettselskap, blant annet gjennom nasjonale pilotprosjekter og deltakelse i sentrale bransjeorgan.
Et nasjonalt ledende kraftforvaltningsmiljø
Kunnskap om utviklingen i kraftpriser, teknologi og politikk blir stadig viktigere innenfor et
kraftsystem som i økende grad internasjonaliseres og integreres med andre energisystemer. Et
fusjonert konsern vil ha tilgang på et av landets ledende kraftforvaltningsmiljøer, og dette miljøet
vil være helt sentralt i arbeidet med å opprettholde og videreutvikle de økonomiske verdiene. Et
fusjonert konsern bør videreutvikle kompetansemiljøet innenfor fysisk og finansiell kraftforvaltning
for å sikre verdiene innenfor vannkraft og for å realisere nye forretningsmuligheter.
Videreutvikling av en unik posisjon i sluttbrukermarkedet
Et nytt konsern vil være blant landets ledende sluttbrukerselskap innenfor både privat- og
bedriftsmarkedet. Med etablert virksomhet på sør- og østlandet for privatmarkedet, og i Norden for
bedriftsmarkedet, ligger forholdene godt til rette for videre vekst. Entelios er i dag størst i Norge i
bedriftsmarkedet og har en ledende posisjon i Norden som kan videreutvikles. I desember 2019 slo
Glitre og AE sammen sine digitale nysatsinger i Oss Norge, et selskap som har gode forutsetninger
for å kapitalisere på konsernenes samlede styrke og skape ny nasjonal og internasjonal vekst.
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Kapitalisere på utviklingen i et internasjonalisert marked
AE har virksomhet i flere land og et nytt konsern vil være i posisjon til å kapitalisere videre på
forretningsmuligheter på tvers av landegrenser i et kraftsystem der de nasjonale grensene viskes
ut. Prisdannelsen i andre land får økende betydning for den norske kraftprisen og internasjonal
tilstedeværelse

kan

være

viktig

for

å

maksimere

inntektene

fra

både

vannkraften

og

sluttbrukervirksomheten.
Et fusjonert konsern må bruke både sin størrelse og vekstkraft til en offensiv
videreutvikling av konsernets kjernevirksomhet.
7.2

Skape nye arbeidsplasser og forretningsmuligheter i det grønne skiftet

Fusjonen vil gi økt kapasitet og kompetanse til å utvikle nye forretningsområder. Sammen vil
konsernene få en størrelse og finansiell kapasitet som innebærer at det er realistisk at det nye
konsernet kan bli en nasjonal drivkraft i det grønne skiftet. Nye forretningsmuligheter vil gi
ytterligere vekst og bidra til flere arbeidsplasser enn hva konsernene kan oppnå hver for seg.
Nye muligheter i grønne, elektriske verdikjeder
Det fusjonerte konsernet bør ta en lederrolle i de to regionene for å utvikle nye fremtidsrettede
forretningsmuligheter og arbeidsplasser. Dette gjelder spesielt i innenfor virksomhetsområder der
Norge har naturgitte fordeler og der elektrifisering er et viktig virkemiddel. Noen naturlige områder
å vurdere vil være i verdikjeden for batterier, leverandørkjeden for havvind, utviklingen av
datasentre, produksjon av hydrogen og solenergi, elektrifisering av maritim sektor, optimalisering
av kraftsystemet, smart ladeinfrastruktur osv.
Nye store industrisatsinger er under vurdering
Glitre og AE er allerede engasjert i flere store industrielle prosjekter. En fusjon vil styrke posisjonen
i disse prosjektene og muliggjøre deltakelse i nye. Gjennom selskapet Morrow Batteries skal f.eks.
AE bidra til å etablere en gigafabrikk for produksjon av batterier med en mulighet for inntil 2.000
nye arbeidsplasser regionalt. Konsernene er også deltaker i prosjekt der man vurderer
forretningsmuligheter innenfor «grønn» hydrogen (elektrolyse). Disse prosjektene viser at Glitre og
AE kan skape store tilleggsverdier i sine respektive regioner.
Være en attraktiv partner og ledende aktør i elektrifiseringen
Det fusjonerte konsernet er godt posisjoner og bør ta en ledende posisjon i elektrifiseringen av
samfunnet. Dette innebærer å være en aktiv partner for ulike kundesegmenter innenfor ulike
samfunnssektorer (transport, industri, bygg etc.). Et velutviklet og smart kraftnett vil videre være
helt avgjørende for den pågående elektrifiseringen i de to regionene.
Et fusjonert konsern må benytte seg av forretningsmulighetene i det «grønne skiftet» og
være en pådriver og foretrukken partner for ledende aktører innenfor ulike sektorer.
7.3

Være en drivkraft i kraftkonsolideringen i Sør-Norge

Et fusjonert konsern bør sikte mot en markant lederrolle i konsolideringen i regionen mellom
Hafslund-ECO/Eidsiva i øst og Lyse/Hydro i vest. Gitt AE og Glitres geografiske plassering, har et
fusjonert konsern muligheten til å ta en lederrolle i regionen mellom vest og øst. Det ligger mange
større og mindre kraftselskaper mellom Glitre og AE sine konsesjonsområder og i nærområdet til
konsernene. En konsolidering av disse vil ha en finansiell og industriell tilleggsnytte.
Med utgangspunkt i intensjonsavtalen, er ambisjonen at ny strukturell vekst primært skal skje uten
konsekvenser for aksjonærsammensetningen i morselskapet. På lik linje med dagens struktur i
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Glitre kan det være hensiktsmessig å åpne for fusjoner og/eller overtagelse av annen virksomhet
mot vederlagsaksjer på datterselskapsnivå, forutsatt at konserntilhørigheten opprettholdes. Dette
vil gi nødvendig vekstkraft uten å båndlegge kapital.
Den store konsolideringsbølgen man nå ser vil trolig fortsette med uforminsket styrke de nærmeste
årene, og et nytt konsern bør være proaktivt i sin tilnærming til omkringliggende selskaper. Andre
kraftselskaper vil vurdere attraktiviteten til Glitre/AE med utgangspunkt i hvilke finansielle og
industrielle muligheter et slikt eiersamarbeid vil kunne gi.
Et fusjonert konsernet må ta en tydelig posisjon som en drivkraft og den foretrukne
partneren i den pågående bransjekonsolideringen.
7.4

Bidra til å øke vannkraftens verdi gjennom elektrifisering

I Norge er vannkraften en sentral brikke i elektrifiseringen. Ytterligere elektrifisering av industrien
og andre samfunnssektorer øker etterspørselen etter kraft og etablerer nye grønne arbeidsplasser
samtidig som vannkraftens verdi forbedres. Vannkraften er den mest fleksible fornybare
energikilden. Man kan sikre vannkraften ytterligere inntekter ved å videreutvikle og bygge ny
grønn industri nasjonalt. Dette forutsetter at det legges til rette for kraftutveksling med land som i
hovedsak har uregulerbar fornybar kraft (sol- og vindkraft).
Konsernet må ta en ledende posisjon og være en pådriver i arbeidet for å utløse offentlig
og privat samarbeid i konkrete prosjekter innenfor industri- og transportsektoren. Man
må videre sørge for at Norge utnytter vannkraftens fornybare fleksibilitet i kraftmarked
som krysser landegrensene.
7.5

Være en foretrukken arbeidsgiver innen fornybar energi

AE og Glitre har virksomhet innenfor områder som er fremtidsrettede og bærekraftige. Produksjon,
overføring og omsetning av fornybar energi vil være forretningsområder som tiltrekker seg
morgendagens arbeidskraft.
Et fusjonert konsern med virksomhet i hele fornybarkjeden og med lokasjoner på ulike steder i innog utland vil kunne tilby varierte arbeidsoppgaver og arbeidsmuligheter på tvers av geografi. Det
er partenes mål at et nytt konsern skal være en foretrukken arbeidsgiver i den norske
fornybarbransjen.
AE og Glitre har hatt en offensiv tilnærming til å videreutvikle sin virksomhet inn i en ny tid.
Konsernene har vist vei innen digitalisering og innenfor nye forretningsområder som er nært
beslektet med kjernevirksomheten. Utvikling av fleksibilitetsløsninger i kraftnettet (Nodes, Norflex)
og det digitale sluttbrukerselskapet (OSS Norge) er eksempler på dette.
Det er et mål at et fusjonert konsern skal bygge videre på den offensive og innovative
bedriftskulturen som har kjennetegnet AE og Glitre. Man skal legge til rette for et mangfoldig
arbeidsmiljø og stimulere ansatte til endringsvilje og nytenking. Gjennom dette skal man tiltrekke
seg fremoverlente medarbeidere som ser på det fusjonerte konsernet som en foretrukken
arbeidsgiver.
Et fusjonert konsern skal være et handlingsorientert og innovativt konsern som legger til
rette for et mangfoldig arbeidsmiljø der ansatte stimuleres til nytenking.
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8

FUSJONSGEVINSTER

8.1

Innledning

I dette kapittel gis det en oversikt over de forventede fusjonsgevinstene ved en fusjon mellom
Glitre og AE. Med fusjonsgevinster menes i denne sammenheng effektene av høyere inntekter,
lavere kostnader og reduserte investeringer, samt andre positive effekter, som oppstår som en
direkte følge av at virksomhetene i de to konsernene slås sammen.
Det ble tidlig i prosjektet identifisert et betydelig gevinstpotensial basert på nøkkeltall for
tilsvarende transaksjoner i bransjen. I neste fase ble det jobbet i tverrfaglige arbeidsgrupper som
bestod av nøkkelressurser fra begge konsernene for detaljert å identifisere, kvalifisere og
kvantifisere gevinstene fordelt på hvert enkelt virksomhetsområde. Gruppen som jobbet med
kraftnett hadde i tillegg til interne ressurser også bistand fra konsulentselskapet AFRY som bisto
med beregninger av fremtidig inntektsramme.
8.2

Fordeling av fusjonsgevinster

Fusjonsgevinster kan oppstå på en rekke
områder. Enkelte gevinster er enkle å tallfeste,
mens andre er meget krevende å beregne
effektene av. Ettersom det er store forskjeller
mellom virksomhetsområdene vil det heller
ikke nødvendigvis være de samme gevinstene
som

går

igjen

på

overs

av

virksomhetsområdene.
Totalt er det identifisert 250 mill. kr i
kvantifiserte fusjonsgevinster.
Det

største

fusjonsgevinster

området

med

identifiserte

er

form

av

i

sparte

Figur 5 Beregnede fusjonsgevinster

kostnader. Dette utgjør rundt 200 mill. kr og
inkluderer blant annet redusert innleie av
personell, lavere kjøp av tjenester, reduserte
IT-kostnader, redusert bemanning samt lavere
investeringer og finanskostnader.
Gevinstene

i

form

av

økte

inntekter

er

beregnet til rundt 50 mill. kr og kan realiseres
gjennom bruk av beste praksis fra hvert av
konsernene, mer effektiv kraftforvaltning, salg
av nye produkter og tjenester til eksisterende
eller nye kunder, samt etablering av nye
inntektsstrømmer som ingen av konsernene

Figur 6: Fordeling av gevinster

har hver for seg i dag.
Videre har alle arbeidsgruppene gjennomgående pekt på mulighetene en fusjon gir for å etablere
og videreutvikle ny forretning innenfor en grønn, elektrisk og digital verdikjede. Dette forventes å
representere betydelig verdiskaping over tid, men er krevende å kvantifisere. Et konkret eksempel
på at slike muligheter kan skapes når konsernene slår sammen sine ressurser er etableringen av
den nye digitale strømsatsningen Vibb som bygger på satsningene Flyt (AE) og Oss Norge (Glitre).
Transaksjonen, som ble annonsert i desember 2019, gir betydelige kostnadsbesparelser knyttet til
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utvikling, reduserer risiko, øker kompetansebasen og gir økt fart og konkurransekraft til
satsningen.
Utover de kvantifiserbare fusjonsgevinstene som er pekt på i dette kapittelet, vil det i tillegg
foreligge betydelige tilleggsverdier ved en fusjon. Dette inkluderer blant annet større og mer
attraktive kompetansemiljøer for de ansatte, en styrket plattform for videre konsolidering, økt
diversifisering, ny forretningsutvikling og redusert risiko. Verdien av disse gevinstene avhenger av
perspektivet til de som vurderer dem og det nye konsernets evne til å anvende fordelene på en
strategisk klok måte.

Figur 7: Eksempler fusjonsgevinster som ikke er kvantifisert

8.3

Realisering av gevinster

En stor del av de identifiserte fusjonsgevinstene er relatert til bemanning. Dette står tilsynelatende
i motstrid til at Glitre og AE er enige om at ingen ansatte skal sies opp som følge av fusjonen og at
ingen ansatte må flytte som følge av fusjonen. Prosjektet mener likevel det er mulig å oppnå en
hensiktsmessig sysselsetting, og ta ut planlagte kostnadsgevinster, gjennom redusert innleie og
tjenestekjøp, naturlig avgang, intern mobilitet og eventuelle omstillingsordninger. Det skal legges
til rette for kompetanseutvikling og videreutdanning, med særlig fokus på mobilitet, nye
arbeidsoppgaver og omstilling.
For å underbygge at dette er mulig kan fusjonen som Glitre
gjennomførte for virksomhetsområdet kraftnett i 2015 tjene
som et godt eksempel. I denne fusjonen, som besto av en
transaksjon

med

tre

nettselskaper,

var

målsetningen

å

redusere påvirkbar ressursbruk med 25 mnok over 5 år uten at
noen ansatte skulle bli sagt opp i forbindelse med fusjonen.
Målsetningen ble overgått før tidsplanen ved at kostnadene ble

Etter nettfusjonen
Glitre gjennomførte i 2015 har
kostnadene blitt redusert med
30 mnok og antall ansatte har
økt med 15%.

redusert med 30 mnok samtidig som antall ansatte i samme periode økte med 15%. Eksempelet
underbygger at kostnadsreduksjoner og effektiviseringer ikke trenger å være ensbetydende med
færre fast ansatte.
Et annet viktig verktøy for å lykkes med en slik målsetning, og som gir rask effekt, er å endre
grensesnittet mellom hva som kjøpes inn av eksterne tjenester, eller bruk av innleid personell, til
fordel for å gjøre mer av disse oppgavene internt med tilgjengelig personell som har fått frigjort
sine ressurser ved at dupliserte oppgaver bortfaller i fusjonen. Intern mobilitet gir nye muligheter
og arbeidsoppgaver for den enkelte ansatte.
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Naturlig

avgang

gjennom

pensjon

er

en

annen

mulighet

som

sikrer

overlapp

og

kompetanseoverføring av kunnskap i en kritisk periode før erfarne medarbeidere går av med
pensjon. Tatt i betraktning at det er høy snittalder i enkelte deler av organisasjonen vil en fusjon gi
tilgang på større kompetansemiljøer samt redusere avhengigheten og sårbarheten knyttet til
enkelte ansatte.

Figur 8: Alternativer for å realisere gevinster uten oppsigelser

8.4

Fusjonsgevinster: Kraftnett

For nettvirksomheten er det estimert årlige fusjonsgevinster på 90-110 mill. kr før skatt.
Gevinstene er i tråd med erfaringstall fra tilsvarende fusjoner og ansatte i begge selskapene har
vært involvert i å identifisere og detaljere gevinstene.
Fusjonsgevinstene kommer primært fra reduserte kostnader i administrative og driftsrelaterte
funksjoner, men samlet har også selskapene en betydelig investeringsportefølje som gir opphav til
kapitalbesparelser gjennom bedre innkjøp og optimaliseringer.
Den største verdiskapningen gjennom en fusjon av nettvirksomhetene tilfaller eierne. I tillegg vil
reduserte kostnader utfra inntektsreguleringsmodellen medføre redusert nettleie for kundene.
Effekten av en fusjon er estimert til å gi kundene redusert nettleie tilsvarende 30-40 mill. kr over
tid i det samlede nettområdet noe som representerer en nåverdi på i størrelsesorden 600-700 mill.
kr. Det gjøres oppmerksom på at det vil ta noe tid før kundene får full effekt av gevinstene
ettersom den regulatoriske modellen for beregningen av inntektsramme for nettselskaper, i
kombinasjon med at uttak av fusjonsgevinstene tar noe tid, vil gjøre at kundene får en større del
av verdiskapingen noe senere enn eierne. Eksterne beregninger tyder på at et fusjonert
nettselskap i starten av perioden vil få en høyere inntektsramme enn summen av inntektsrammen
for de to fusjonerende nettselskapene, for deretter å reverseres senere i den analyserte
tidsperioden.
8.5

Fusjonsgevinster: Vannkraftproduksjon og krafthandel

Innenfor produksjon og krafthandel er det identifisert årlige fusjonsgevinster på 70-80 mill. kr før
skatt. Et fusjonert konsern vil i tillegg til kompetanse innenfor effektiv drift og utvikling av
vannkraftverk ha et betydelig og kompetent krafthandelsmiljø i inn- og utland som kan bidra til
mer effektiv disponering og finansiell handel i et energisystem i betydelig endring. Selskapene har
videre eierskap i flere reguleringsforeninger i ulike vassdrag og det kan være et potensial for å
drive disse enda mer effektivt etter en fusjon.
Halvparten av fusjonsgevinstene er relatert til Krafthandel som har betydelige gevinster både på
inntekts- og kostnadssiden. Det resterende gevinstpotensialet knyttet til drift er relatert til mer
effektiv drift av anlegg, men den geografiske avstanden mellom kraftverkene tilsier moderate
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synergier i produksjon utover effektivisering av ledelse-/stabsfunksjoner samt administrative og
tekniske støttefunksjoner.
AE har i hovedsak sine vannkraftverk vest for vannskillet, mens Glitre har sine vannkraftverk øst
for vannskillet. Dette gir opphav til en naturgitt geografisk diversifisering (lavere samlet risiko).
Videre forventes det at mer effektiv prosjektgjennomføring vil bidra til å redusere investeringskostnadene for den nye fusjonerte produksjonsselskapet.
8.6

Fusjonsgevinster: Marked / kunde

Innenfor markedsområdet er det identifisert årlige fusjonsgevinster på i størrelsesorden 40-50 mill.
kr før skatt. Majoriteten av gevinstene forventes å komme fra privatmarkedet gjennom en
sammenslåing av virksomhetene til LOS og Glitre Energi Strøm (GES). Gevinstene forventes å
komme

i

form

av

økte

inntekter

fra

produktoptimering,

mersalg,

tilleggsprodukter

og

forretningsutvikling, samt reduserte kostnader til drift, IT-systemer og digitalisering.
I bedriftsmarkedet er Entelios en betydelig nordisk aktør med en robust driftsorganisasjon som vil
kunne bidra til å skape økte inntekter fra nye tjenester og mer effektiv håndtering av GES sine
bedriftskunder.
8.7

Fusjonsgevinster: Konsernstøttefunksjoner og eierrollen

Både AE og Glitre har en sentralisert modell for organisering av administrative tjenester i
morselskapet. Fusjonsgevinster knyttet til konsernstøttefunksjoner er inntatt i fusjonsgevinstene
gjengitt over for de respektive forretningsområdene. Ved en fusjon er det i tillegg beregnet årlige
fusjonsgevinster på i størrelsesorden 20 mill. kr før skatt fra reduserte eierkostnader og lavere
finansieringskostnader. Eksempler på gevinster i sentrale konsernfunksjoner kan være reduserte
kostnader til administrasjon, ledelse og innkjøp samt lavere kostnad for finansiering.
8.8

Fusjonsgevinster: Øvrig virksomhet

I tillegg til kjernevirksomheten har konsernene varmevirksomhet, entreprenørvirksomhet, Glitres
eierskap i Viken Fiber og AE sitt ventureselskap. Innenfor virksomhetsområdene der begge konsern
har aktivitet og innenfor komplementære virksomsomhetsområder antas det også å foreligge årlige
fusjonsgevinster på rundt 10 mill. kr. Utover dette kan det være potensiale for ytterligere gevinster
gjennom kombinasjon og videreutvikling av de respektive eierposisjonene innenfor dette
segmentet, men dette er krevende å kvantifisere.
8.9

Fusjonskostnader

Gjennomføringen

av

en

fusjon

og

uttak

av

identifiserte

fusjonsgevinster

vil

medføre

engangskostnader. Dette inkluderer blant annet kostnader som påløper i forbindelse med
forberedelse og gjennomføring av fusjonen (transaksjonskostnader) samt etterfølgende kostnader
relatert til konvertering av systemer, endringsprosesser og omstillingsarbeid (integrasjonskostnader). Fusjonskostnadene antas å være største tidlig i prosessen og deretter ha et betydelig
mindre omfang få år etter gjennomføringen.
Transaksjonskostnader
Med den planlagte tidsplanen forventes transaksjonskostnadene å være konsentrert til 2021.
Kostnadene inkluderer, men er ikke begrenset til, juridisk bistand i forbindelse med avtaleverk,
finansielle rådgivere til gjennomføring av verdsettelsesprosess, juridisk/teknisk/finansiell bistand
for

selskapsgjennomgang

(due

diligence)

samt

diverse

andre

kostnader

til

konsulenter,

kredittrating, kommunikasjon, restrukturering av gjeld med videre.
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Basert på tidligere erfaringer forventes det at de største kostnadene er knyttet til finansielle
rådgivere og arbeidet med selskapsgjennomgang (due diligence). Kostnadenes størrelse vil i
betydelig grad avhenge av hvordan prosessen legges opp og detaljeringsnivået som forventes på
sluttresultatet.
Integrasjonskostnader
En betydelig andel av kostnadene knyttet til integrasjon er relatert til samkjøring og konvertering
til en felles plattform for porteføljen av IT-systemer. For å få flyttet data fra et selskap og system
til et annet må det påregnes at det benyttes konsulentbistand for å få gjennomført dette på en
hurtig, sikker og effektiv måte.
De ansatte er sentrale i arbeidet med å realisere gevinstene etter en fusjon. Bruk av ekstern
bistand for å analysere, planlegge og gjennomføre de omstillingsprosessene som skal gjøres
vurderes som hensiktsmessig. Dette vil videre bidra til å avlaste øvrige ledelsesressurser i
konsernet som trengs i omstillingsprosessen slik at disse ikke blir overbelastet. Ingen ansatte vil
miste jobben som følge av fusjonen og det er ikke estimert at det vil brukes midler på frivillige
ordninger for bemanningsreduksjoner.
Samlede

integrasjonskostnader

vil

måtte

analyseres

nærmere

basert

på

behovet

i

virksomhetsområdene, men forventes å være i størrelsesorden 60-80 mill. kr. Det er i de videre
beregningene og fremstillingene lagt til grunn 70 millioner som et punktestimat.
8.10

Utvikling i netto fusjonsgevinster over tid

Analyser viser at det vil være mulig å oppnå netto positive fusjonsgevinster allerede fra det første
driftsåret. Dette innebærer at fusjonsgevinstene overstiger integrasjonskostnadene.
I

analysen

er

det

forutsatt

at

fusjonen gjennomføres i 2021 og at
det første fulle driftsåret vil være
2022. Det er videre antatt at det vil
ta

inntil

fem

år

fusjonsgevinstene

å
slik

realisere
at

full

effektene av disse oppnås senest
2026,

men

at

integrasjons-

kostnadene påløper tidlig i analyseperioden med 60% i 2022, 30% i
Figur 9: Netto fusjonsgevinster første fem år etter fusjon

2023 og 10% i 2024.

Tempoet i uttaket av fusjonsgevinster vil variere. For gevinstene knyttet til innleid personell og
tjenestekjøp, som det antas å være mulig å justere raskt, er det forutsatt 80% gevinstrealisering
etter to år, mens det for gevinster på inntekter, investeringer/finansiering samt bemanning vil ta
fire år før man når et nivå på 80%. Et viktig premiss for transaksjonen er at ingen ansatte skal sies
opp som følge av fusjonen, og at virkemidler som redusert innleie og tjenestekjøp, naturlig avgang,
intern mobilitet og eventuelle omstillingsordninger skal benyttes. Dette gjør at gevinster på enkelte
områder vil ta noe lengre tid å realisere, men sikrer samtidig at det er tilstrekkelig tid til å
gjennomføre kompetanseoverføring på en god måte som
sikrer at verdifull erfaring og kunnskap forblir i konsernet.
8.11

Nåverdi av fusjonsgevinster

Basert på

det identifisert samlede

fusjonsgevinster

8

Fusjonsgevinster

på

250

mill.

nivået av
kr

årlige

representerer

Det samlede
verdipotensialet for eierne i
Glitre og AE er estimert
til 2,2 - 2,8 mrd. kr.
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fusjonsgevinstene en nåverdi på 4-5 mrd. kr. Ettersom fusjonsgevinstene er regnet brutto, med
andre ord før skatt og verdier som tilfaller kundene gjennom reguleringsmodellen på nett, må
verdiene fordeles mellom staten (ca 30% av verdiene) i form av økt selskaps- og grunnrenteskatt,
kundene (ca 15% av verdiene) i form av redusert nettleie og det fusjonerte konsernets eiere (ca
55% av verdiene) i form av økt avkastning.
Verdien av fusjonsgevinster er vist med et utfallsrom for å indikere at det naturlig foreligger
usikkerhet i estimatene. Nåverdien er beregnet ved bruk av en nominell diskonteringsrente på 5%
og besparelser over 20-30 år som vurderes som representativt. Dersom diskonteringsrenten
reduseres med 0,5%-poeng til 4,5% øker verdiene med 5% eller 250 mill. kr. Tilsvarende vil en
isolert utvidelse av beregningshorisonten fra 20-30 til 30-40 år økt verdiene med nesten 20% eller
omtrent 0,9 mrd. kr. Dersom diskonteringsrenten økes eller tidshorisonten for analysen reduseres
vil beregnet verdi reduseres tilsvarende..
I tillegg til de gevinstene som er kvantifisert forventes det at en fusjon vil gi en rekke andre
positive gevinster som beskrevet innledningsvis i dette kapittelet.

Figur 10: Nåverdien av estimerte årlige fusjonsgevinster
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9

FINANSIELLE KONSEKVENSER AV EN FUSJON

9.1

Innledning

En fusjon vil gi mulighet til å danne et nytt konsern med enda bedre finansiell kapasitet enn
konsernene hver for seg. Samtidig gir eierskapet, med et stort innslag av kommunale eiere og
begrensningene av privat eierskap til norske vannkraftressurser, noen føringer for hvordan et nytt
konsern må tilpasse seg for å sikre tilgang på tilstrekkelig kapital.
Utgangspunktet er godt og samlet sett har et fusjonert konsern gode muligheter for å sikre en
forsvarlig kapitalisering. Konsernets vekstevne vil primært avhenge av løpende lønnsomhet,
investeringsomfang, utbyttepolitikk og eiernes holdning til ny egenkapital.
9.2

Robuste finansielle forutsetninger

Det anses som avgjørende at et nytt felles konsern etableres med robuste finansielle
forutsetninger. En viktig begrunnelse for fusjonen er at det nye konsernet skal være en sentral
drivkraft i videreutviklingen av norsk kraftbransje. Dette forutsetter at det nye konsernet er
kapitalisert til å delta i restruktureringer, til å realisere lovpålagte og lønnsomme prosjekter og til å
drive forretningsutvikling som er relevant for kjernevirksomheten.
Nettvirksomhet og vannkraft er underlagt omfattende konsesjonsbestemmelser og offentligrettslige
plikter knyttet til drift, vedlikehold og utbygging av anleggene. Disse bestemmelsene innebærer et
sterkt behov for sikkerhet i tilgang på finansiering. Konsernene har ikke anledning til å bruke
mangel på finansiering som begrunnelse for å utsette eller avstå fra lovpålagte oppgaver.
Opprettholdelse av anleggenes tilstand forutsetter også forutsigbar kapitaltilgang.
9.3

Eierskapsbegrensinger og muligheter for ny egenkapital

Som følge av industrikonsesjonsloven kreves det minimum 2/3 offentlig eierskap i morselskap som
eier konsesjonspliktig vannkraftproduksjon. Dette innebærer at private aktører kan eie inntil 1/3 av
aksjene i et fusjonert konsern. I AE kan bare offentlige aktører eie A-aksjene, mens private aktører
også kan eie B-aksjene. B-aksjene utgjør 1/3 av samtlige aksjer i AE. Glitre har ikke tilsvarende
inndeling i aksjeklasser som AE, men det underliggende lovregulerte utgangspunktet med inntil 1/3
privat eierskap er det samme.
Eierbegrensningen i vannfallrettighetsloven har betydning for finansiell risiko og langsiktig
finansiering av konsernet. Ny offentlig egenkapital vurderes reelt sett ikke å være tilgjengelig.
Tilgang på ny egenkapital fra andre investorer, herunder norske og utenlandske pensjonsfond,
vurderes derimot å være tilnærmet ubegrenset.
9.4

Kredittvurderinger

Gitt begrensningene som er lagt på kraftselskapers eierstrukturer, og svært lang levetid på
investeringene i infrastruktur, er gjeldsfinansiering svært viktig. Samlet sett har konsernene i dag
om lag 11 mrd. kr i rentebærende gjeld. Långiverne har investert betydelige midler i de to
konsernene og vil, som aksjeeierne, være opptatt av å ivareta sine interesser. Størrelsen på
rentepåslaget som konsernet må betale har stor betydning for finansieringskostnaden.
Rentepåslaget settes i stor grad ut fra konsernets kredittrating og til enhver tid gjeldende
markedsforhold. En god kredittrating anses som avgjørende for å sikre tilgang på kapital til
konkurransedyktige priser. Kredittrating-byråene er å betrakte som långivernes rådgivere, og disse
vil bruke ratingen til å vurdere risiko og derav hvem de låner til og til hvilke betingelser. AE har
ratingen BBB+ fra Scope Ratings og Glitre har BBB. Begge kredittratingene betyr at ratingbyrået
vurderer at en investering i en gjeldsobligasjon utstedt av konsernet medfører relativt lav risiko, og
at konsernene kan låne penger med en relativt lav kredittpremie. Partene mener at et fusjonert

9

Finansielle konsekvenser av en fusjon

28

konsern bør tilfredsstille kravene til BBB+ rating. Et BBB+ ratet konsern er en robust motpart både
i lånemarkedet og som en industriell aktør.
Ratingbyråene og kreditorene baserer sine vurderinger på flere faktorer, herunder bransjerisiko,
evne til å betjene gjeld og eierstøtte. Basis i kredittratingen er den underliggende bransjerisikoen
og konsernets konkurranseevne i de markedene der det opererer. Et stort energikonsern med
forretning i hele verdikjeden og tyngde innenfor både vannkraftproduksjon, nettvirksomhet og salg
til sluttbruker har en solid og god forretningsplattform. Særlig nettvirksomheten som monopol
vurderes høyt grunnet myndighetenes regulering. Størrelse vil i seg selv også være en positiv
faktor for det nye konsernet. Et større fusjonert konsern vil fremstå med sterkere, med mer
konkurransedyktige virksomheter og med en godt diversifisert markedsrisiko.
Finansielle nøkkeltall er viktige for å oppnå og opprettholde en god kredittrating. Forholdet mellom
netto rentebærende gjeld og underliggende kontantstrøm fra drift (EBITDA) er et nøkkeltall som
tillegges stor vekt. Dette er en god indikator på konsernets evne til å betjene sin gjeld.
Ratingbyråene vil balansere flere nøkkeltall, men som en tommelfingerregel kan man legge til
grunn at forholdet mellom netto rentebærende gjeld og kontantstrøm fra drift over tid bør holdes
under 4x for at konsernet skal kvalifisere for en trygg Investment Grade kredittkvalitet og en
kredittrating på nivå BBB+. Ratingselskapene vil også vektlegge økonomiske sikringsstrategier og
risikostyring i sin analyse. På grunn av den bransjespesifikke grunnrenteskatten, som begrenser
konsernets kontantstrøm fra driften særskilt, er vurderingen at det alternativt bør legges til grunn
et kontantstrømmål etter skatt – Funds From Operations (FFO)/Netto rentebærende gjeld (NRBG).
Sistnevnte nøkkeltall bør holdes over 20% for at konsernet skal kvalifisere til ratingnivå på BBB+.
Solide, ansvarlige og langsiktige eiere kan gi konsernet et ekstra løft på kredittratingen.
Kapitalisering og forholdet mellom egenkapital og gjeld vil bli vurdert. Eiernes vilje til å ta risiko og
fleksibilitet i utbyttepolitikk, gir også viktige signaler til investorer og ratingbyråene. Forutsigbarhet
i utbyttepolitikk vil styrke kredittkvaliteten.
9.5

Konsernets finansielle virkemidler

Konsernets ledelse (administrasjon og styre) har en rekke virkemidler til rådighet i den løpende
kapitalstyringen, herunder:
•

Effektiv drift og kontinuerlig forbedring vektlegges av begge de fusjonerende konsernene, og
slik vil det også være i fremtiden. Det må kunne forventes at ledelsen i et nytt konsern raskt
starter med å legge til rette for uttak av gevinster. Det vil i oppstarten påløpe
integrasjonskostnader før man får effekt av synergiene, se kapittel 8.9 for ytterligere detaljer.

•

Bevisst risikostyring og sikring av fremtidige kontantstrømmer bidrar til optimalisering og
forutsigbarhet i fremtidige resultater og kontantstrømmer. Dette er grunnlaget for å betjene
kapitalen som långiverne og eierne har investert i konsernet.

•

Konsernet kan frigjøre kapital ved å realisere verdier fra deler av porteføljen gjennom å selge
virksomhet utenfor kjernevirksomheten.

•

Konsernet kan frigjøre kapital ved eventuelt å selge anleggsmidler/prosjekter i kjernevirksomheten.

•

Konsernet kan tilføres kapital og ytterligere effektivitetsforbedringer ved å få inn nye eiere i
datterselskapene.
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•

Samlet sett har konsernet god anledning til å sikre en forsvarlig kapitalisering. Konsernets
vekstevne avhenger primært av løpende lønnsomhet, investeringsomfang, utbyttepolitikk og
eiernes holdning til ny egenkapital

9.6

Eiernes finansielle virkemidler

Eierne har innflytelse på hvordan konsernet skal kapitaliseres. Sett fra konsernets ståsted bør
eierne vektlegge blant annet følgende forhold i disse vurderingene:
•

Konsernet må ha tilstrekkelig kapital til å gjennomføre sine strategier og sikre fremtidig vekst.
Forholdet

mellom

egenkapital

og

gjeld

må

ses

i

sammenheng

med

forventede

kontantstrømmer, gjeldsbetjeningsevne og utbytteforventning. Dersom konsernet har eiere
som kan bidra med egenkapital eller har en stabil, forutsigbar og balansert utbyttepolitikk, vil
dette gjøre konsernet mer robust for resultatsvingninger, noe som vil kunne forsvare høyere
gjeldsgrad enn dersom eierne ikke har anledning til dette. Det må antas at kommunene vil ha
utfordringer med å bidra med ny egenkapital. Dette tilsier at eierne bør agere langsiktig.
•

Over tid vil utbyttenivået være eiernes viktigste finansielle virkemiddel. Eierne må ta stilling til
hvor stor del av resultatet og fusjonsgevinstene som skal reinvesteres i konsernet i fremtidige
forretningsmodeller og økte verdier, og hvor mye som skal hentes ut i form av årlige utbytter.
AE og Glitre har noe ulike utbyttegrunnlag og utbyttenivåer, men forskjellene er ikke større
enn at det bør være gode muligheter for å forene eierne i forhold til en felles utbyttepolitikk.
Eiernes eventuelle forhold til utbytte ved realisering av virksomhet vil ha betydning for det
finansielle handlingsrommet til et nytt konsern.

•

Glitre Energi har i dag et ansvarlige lån og man må ta stilling til hva som skal skje med disse
lånene i forbindelse med en eventuell fusjon. Eventuelle ansvarlige lån bør fordeles mellom
eierne i samme forhold som aksjekapitalen. Et ansvarlig lån gir forutsigbare utbetalinger til
eierne i form av renteinntekter, men vil kunne representere utfordringer for selskapet
ettersom renteutbetalingene ikke følger selskapets løpende inntjening.

9.7

Effekt på finansielle nøkkeltall og løfteevne

Det er gjennomført økonomiske analyser med utgangspunkt i de to konsernenes langtidsprognoser
pr 30.09.2020. Forventede gevinster og fusjonskostnader er deretter lagt inn. Det er simulert ulike
kraftprisscenarier. For analyseformål er det lagt til grunn et fast utbytte de første årene og deretter
en utbytteandel på 70% i det nye konsernet. Økt løfteevne og vekstkraft uttrykkes gjennom
forbedring i finansielle nøkkeltall.
Nøkkeltallet netto rentebærende gjeld over EBITDA bedres i alle prisscenariene. Forskjellen mellom
summen av de to konsernene og et nytt fusjonert konsern er størst i scenariet med lavest pris.
Synergiene gjør det fusjonerte konsernet mer robust mot kraftprisfall enn det konsernene er hver
for seg. Gode finansielle nøkkeltall vil styrke kredittratingen og derav øke vekstkraft og
utbyttekapasitet i det fusjonerte konsernet.
Figurene under viser effekten av fusjonen i to ulike prisscenarier. I scenariet med lav kraftpris
ligger det en snittpris på 20 øre/kWh. Dette er historisk en lav pris, men høyere enn markedsprisen
i skrivende stund, og volatiliteten i markedet er økende. Figurene viser videre hvordan de
kvantifiserte fusjonsgevinstene forbedrer nøkkeltallet netto rentebærende gjeld over EBITDA over
tid.

Den

relative

effekten

er

større

i

et

senario

med

lav

pris.

De

ikke-kvantifiserte

fusjonsgevinstene vil også påvirke de finansielle nøkkeltallene positivt, men i hvor stor grad og når
dette inntreffer er vanskelig å estimere.
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Forventet kraftpris

Lav kraftpris

Figur 11: Utvikling netto rentebærende gjeld / EBITDA ved ulike kraftprisscenarier.

Figuren under illustrerer hvordan nøkkeltallet netto gjeld til EBITDA forbedres over tid etter hvert
som gevinstene ved fusjonen realiseres. Forbedringen i nøkkeltall er større i et scenario med lav
kraftpris.

Figur 12: Forbedring av NIBD/EBITDA som følge av fusjon avhengig av kraftprisutvikling

9.8

Utbytteevne / selskapets vekstkapasitet

Glitre Energi baserer utbyttet på 60% av IFRS-resultatet. AE baserer sin utbyttepolitikk på 70% av
resultat etter skatt for IFRS underliggende («IFRS U») fra året før regnskapsåret. For
analyseformål er det for det sammenslåtte konsernet lagt til grunn utbytte på 70% av resultat
etter skatt (IFRS U) med ett års etterslep og et fast utbytte for inntektsårene 2021–2023.
Over tid vil synergiene alene gi et økt årlig utbytte på 5090 mill. kr samtidig som dette øker sannsynligheten for
stabile og forutsigbare utbytter i fremtiden.
Videre

vil

utbyttene

kunne

økes

ytterligere

av

ny

verdiskapende forretning som det fusjonerte konsernets

Gevinstene fra fusjonen
vil alene gi 50-90 mill. kr. i økt
årlig utbytte.

økte vekstkraft gir grunnlag for å realisere, selv om dette er ikke kvantifisert i de finansielle
analysene. Økt løfteevne og vekstkraft er uttrykt gjennom forbedringen i finansielle nøkkeltall.
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10

RISIKO

10.1

Innledning

Fusjon av to konsern som AE og Glitre, som samlet har en meget omfattende virksomhetsprofil,
betydelig finansiell størrelse og rundt 1.000 ansatte, er krevende. Kompleksiteten består isolert
sett ikke av de juridiske endringene som skal til for å opprette et nytt konsern med et nytt
eierskap, men snarere i å få den nye felles enheten til å arbeide minst like effektivt som de to
konsernene før fusjonen.
Til tross for at en betydelig andel av verdiene i Agder og Glitre består av kraftverk,
koblingsstasjoner og kraftlinjer, skapes det ingen nye verdier hvis ikke konsernet lykkes med å
redusere kostnadene, øke inntektene og jobbe mer effektivt etter en fusjon. De ansatte er derfor
hovedinstrumentet for å realisere potensialet i fusjonen.
De

ansattes

rolle,

herunder

ledelsen,

understøttes

av

generelle

erfaringer

fra

andre

fusjonsprosesser, både innenfor og utenfor kraftsektoren, som indikerer at det er enkelte områder
som krever mer fokus for å lykkes enn andre. Mye av dette er konsentrert rundt å beholde og
videreutvikle de sterke og motiverte kompetansebasene konsernene i dag besitter. De ansatte må
føle eierskap til det nye felles prosjektet, og ikke minst til de nye strategiene og målsettingene.
Dersom dette ikke faller på plass risikerer man at mye tid vil bli brukt på interne diskusjoner om
ressursfordeling og strategisk retning på ulike nivåer i et nytt konsern. Medbestemmelse og
innflytelse fra de ansatte i å definere veien videre, så langt dette er hensiktsmessig og praktisk
mulig, kan bidra til å sikre eierskap og aksept for en ny felles strategi og dermed bidra til å
redusere risikoen.
Videre er det en realitet at endringsprosesser kan skape grobunn for usikkerhet og misnøye hos
ansatte. En prosess hvor det legges opp til god kommunikasjon og tydelig ledelse der de ansatte
føler seg trygge, ivaretatt og likeverdige vil være kritiske for at det nye konsernet vil lykkes.
Partene hadde tidlig i prosjektet en hypotese om at kulturene i Glitre og AE var relativt like. Dette
er viktig ettersom like kulturer, og en tydelig forventning fra begge sider om likeverdighet i det nye
felles prosjektet, vil ha betydelig større muligheter for å skape en ny felles kultur og dermed danne
grunnlaget for et nytt og slagkraftig konsern. Allerede etablerte samarbeid og arbeidet med
fusjonen, der flere ansatte har vært involvert, underbygger antakelsen om at konsernene har
mange kulturelle likhetstrekk.
Fra et finansielt perspektiv er det sentralt at det nye konsernet lykkes med å realisere de
kvantifiserte gevinstene som er skissert i denne rapporten. Uten disse vil man fortsatt ha noen
andre strategiske fordeler, men uten det finansielle fundamentet som etableres ved å realisere
gevinstene vil det være vanskeligere å utnytte hele potensialet som ligger i de øvrige fordelene.
Videre vil det fra være en klar forventning hos en rekke sentrale interessenter, som inkluderer
eiere

og

ansatte,

at

det

nye

konsernet

lykkes

med

å

opprettholde

en

desentralisert

organisasjonsmodell hvor eksisterende arbeidsplasser trygges og nye jobber skapes.
Erfaring fra tilsvarende transaksjonsprosesser i å realisere gevinster og skape nye arbeidsplasser
er verdifullt for å redusere risikoen og øke sjansen for å levere på disse viktige parameterne. På
dette området har begge konsern tidligere vist, og Glitre senest etter fusjonen i 2015, at de har
lykkes

med

å

gjennomføre

verdiskapende

fusjoner

som

opprettholder

og

skaper

nye

arbeidsplasser. Begge konsern har veletablerte systemer og rutiner for gevinstrealisering og bruk
av denne metodikken øker sannsynligheten for å realisere de estimerte gevinstene.
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Erfaring fra andre fusjoner innenfor i kraftbransjen, som dokumentert i Thema Consulting Groups
rapport utarbeidet på oppdrag fra NVE, er med på å underbygge at de estimerte fusjonsgevinstene
er realistiske å hente ut over tid. Samlet sett kan både fusjonserfaringen som konsernene besitter
og bransjeerfaring sees på som forhold som er med på å dempe risikoen i transaksjonen.
I neste fase vil det måtte settes inn målrettede tiltak for å adressere og minimere risikoene som er
identifisert. Disse er ikke endelig definert, men vil naturlig inkludere blant annet initiativer knyttet
til ivaretakelse av ansatte, tydelige ledelse og god kommunikasjon med konsernets øvrige
interessenter som oppsummert i neste avsnitt.
10.2
De

Risikomatrise
viktigste

risikoelementer

kategoriene
er

av

oppsummert

i

figuren til høyre. Risikoene er satt
opp for å gi et relativt inntrykk av
viktigheten av disse. Indikert risiko er
hva som er gjenværende etter at
innledende risikoreduserende tiltak er
iverksatt.

Det

forventes

å

kunne

redusere risikoen videre gjennom en
ytterligere detaljering av tiltak.
Risikoelementene,

med

tilhørende

risikoreduserende tiltak, for å få til en
vellykket fusjon mellom AE og Glitre
er oppsummert i tabellen under.

Figur 13 Risikomatrise

Risikoområde

Risikoreduserende tiltak

1

Usikkerhet blant ansatte og manglende felles kultur:
Transaksjonen kan skape usikkerhet blant medarbeidere
rundt organisering, roller og ansvar. Risiko for ikke å lykkes
med å bygge en felles kultur og skape trygghet, tillit og
trivsel.

Tydelig kommunikasjon og ledelse
gjennom hele prosessen
Medbestemmelse fra ansatte
Transparente og tydelig planer for
foredling av oppgaver og ansvar

2

Uklar strategi og sprikende målbilde:
Risiko for at eiere, styret, ledelse og ansatte ikke evner å
samles om, kommunisere og implementere en klar, felles
strategi.

3

Sviktende gevinstrealisering:
De estimerte gevinstene kan bli lavere enn forventet
og/eller ikke la seg realiseres i det samme tempoet som
forutsatt.

Omforente overordnet strategisk retning
før transaksjonen
Hyppig og tydelig kommunikasjon med
samtlige interessenter
Tydelig ledelse
Klar plan for forberedelse, gjennomføring
og uttak av gevinster
Benchmarking og oppfølging av
gevinstrealisering
Tydelig ledelse

4

Internt fokus forhindrer verdiskaping:
Integrasjonsarbeid og interne prosesser kan ta fokus og
redusere
kapasiteten
til å
forfølge
verdiskapende
muligheter.

5

Lokale arbeidsplasser opprettholdes ikke:
Arbeidsplassene kan bortfalle og/eller nye arbeidsplasser
skapes ikke som forventet.
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Bistand til integrasjonsarbeid for å avlaste
ledelse og ansatte
Begrense perioden med integrasjonsarbeid
Tett oppfølging av sentrale interne og
eksterne måltall
Videreutvikle strategien for desentral
organisasjonsmodell
Tydelig ledelse
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11

VIDERE PROSESSER

Perioden med fusjonssonderinger avsluttes ved avlevering av denne rapporten. Det blir videre opp
til styrene og deretter eierne i de to selskapene å vurdere om AE og Glitre Energi skal innlede
formelle fusjonssamtaler. I dette kapittelet er det inkludert en tentativ tidsplan for det videre
arbeidet.
11.1

Overordnet tidsplan

Dersom styrene gir sin anbefaling til formelle fusjonssonderingene, vil et utkast til intensjonsavtale
legges frem for den enkelte eier til godkjenning i februar/mars 2021. Etter en eventuell
godkjenning vil man starte arbeidet med bytteforholdet og det endelige avtaleverket. Planen er
deretter at de endelige fusjonsdokumentene legges frem for den enkelte eier til beslutning i
august/september 2021. En eventuell fusjonsbeslutning er planlagt i selskapenes generalforsamling
i slutten av september 2021. Denne overordnede fremdriftsplanen er vist i figuren nedenfor.

Figur 14: Overordnet fremdriftsplan
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12.2

Nøkkeltall

De følgende nøkkeltallene baseres i hovedsak på offentlig tilgjengelig informasjon (årsrapporter,
hjemmesider, nøkkeltall fra NVE etc.), men enkelte momenter er også hentet fra tidligere
utvekslede dokumenter og gjennomførte møter mellom Glitre og AE.
Nedenfor følger noen nøkkeltall for de to konsernene (primært basert på tall pr. 31.12.19):

Agder Energi

Glitre Energi **)

Sammenstilte tall

Antall ansatte pr. 31.12.19

1.020

254

1.274

Middelproduksjon vannkraft

8.239 GWh

2.564 GWh

10.803 GWh

Konsesjonskraft vannkraft

555 GWh (6,8%)

112 GWh (4,4%)

667 (6,2%)

Reguleringsgrad

66%

37%

n/a

Antall nettkunder
(pr. nov 2020)

204.900

96.900

301.800

Nettutstrekning

21.909 km

8.044 km

29.953 km

1.051 mill. kr

474 mill. kr

1.525 mill. kr
(må verifiseres senere)

5.336 mill. kr

1.911 mill. kr

7.247 mill. kr

4.069 GWh

2.463 GWh

6.532 GWh

ca. 157.000

ca. 46.000

Ca. 203.000

1.836 GWh

646 GWh

2.482 GWh

15.700 GWh (Norden)

360 GWh

16.060 GWh

Levert varmevolum i 2019

137 GWh (307 GWh)*

106 GWh (116 GWh)

243 GWh (429 GWh)

Netto rentebærende gjeld
(pr. 30.09.2020)

10.874 mill. kr

2.658 mill. kr

10.897 mill. kr

Utbyttepolitikk

70% av majoritetens
andel av underliggende IFRS etter
skatt (foregående år)

60% av majoritetens
andel av årets
konsernresultat etter
skatt med et nedre
gulv på 110 mill. kr i
kommende 4 års
periode

n/a

Inntektsramme
(varsel 2020)
Bokført nettkapital
(varsel 2020)
Samlet uttak i
distribusjonsnettet (2019)
Antall sluttkunder i
privatmarkedet (des 2020)
Levert volum i
privatmarkedet (2019)
Levert volum i
bedriftsmarkedet (2019)

*)

AE eier 100% av AE Varme AS. I tillegg eier konsernet 70% i BioEnergy som leverer ca. 170 GWh/år i form av fjernvarme
og nærvarme. Tallet i parentes inkluderer hele BioEnergy (100%) i tillegg til produksjonen fra den ordinære
fjernvarmevirksomheten.

**)

Glitre har en eierandel i Glitre Energi Nett Holding AS på 54,26% og en eierandel i Glitre Energi Strøm Holding AS på
50,1%. Glitre har også en indirekte eierandel i disse to selskapene via eierskapet i Hadeland Energi AS. Nøkkeltallene
ovenfor inkluderer verdiene for hele nettselskapet og hele strømselskapet (100% tall for disse selskapene)
Glitre eier Miljøvarme VSEB AS 100% og har i tillegg en eierandel i Drammen Fjernvarme på 50%. Nøkkeltallene for
levert varmevolum inkluderer produksjonen i Drammen Fjernvarme på 100%-basis (106 GWh) og tallet i parentes på 116
GWh inkluderer 10 GWh produksjon fra Miljøvarme VSEB.
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12.3

Informasjon om Agder Energi

Agder Energi (AE) er Norges fjerde største kraftprodusent med en midlere årsproduksjon på ca.
8,24 TWh og Norges fjerde største nettselskap (ca. 205.000 nettkunder). Konsernet ble etablert i
år 2000 gjennom en fusjon mellom de tre store kraftselskapene på Sørlandet; Aust-Agder Energi
AS, Kristiansand Energiverk og Vest-Agder Energiverk. Selskapet er i dag eid av Statkraft
(45,53%) og 25 kommuner i Agder (54,47%).
AE er et vertikalt integrert konsern med virksomhet i hele verdikjeden for strøm (kraftproduksjon,
distribusjon, salg av fornybar energi og energirelaterte tjenester). AE sin visjon er å være et
ledende norsk konsern innen fornybar energi. Figuren nedenfor viser AEs konsernstruktur.

Figur 15: Konsernstruktur Agder Energi

Morselskapet
Stabene Mennesker og kommunikasjon, Økonomi og Finans og Teknologi er organisert i
morselskapet (Agder Energi AS). Morselskapet ivaretar eierrollen for de ulike virksomhetsområdene
i konsernet og er i tillegg leverandør av ulike administrative tjenester til forretningsområdene
(administrativ støtte). Morselskapet hadde 164 ansatte pr. 31.03.2020.
AE har en sentralisert styringsmodell for administrative støttetjenester. Konsernets støtteressurser
innenfor samfunnskontakt, HR/HMS og lønn er organisert innenfor enheten Mennesker og
Kommunikasjon. Konsernet legger stor vekt på en proaktiv kommunikasjon med sentrale eksterne
beslutningstakere (faglig, politisk), og har et eget kompetansemiljø som løpende arbeider med å
avklare konsernets posisjoner i ulike bransjerelaterte spørsmål.
Enheten Økonomi og Finans (ØF) har det overordnede ansvaret for konsernets finansiering,
regnskap, virksomhets- og risikostyring, compliance og innkjøp. ØF bistår ledelsen i arbeidet med å
koordinere konsernets kapitalbruk og sikrer konsernets finansieringsbehov på kort og lang sikt. I
denne sammenhengen foretas det løpende vurderinger av hvilke konsekvenser endringer i
kraftpriser, valuta, rente osv. har for konsernets finansielle handlingsrom. Morselskapet (Agder
Energi AS) er konsernets kontaktpunkt mot de eksterne kapitalmarkedene og datterselskapene
finansieres via morselskapet.
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Enheten Teknologi har ansvaret for teknologiutvikling, IT drift og vedlikehold, prosjekt, sikkerhet
og beredskap. Konsernet har lagt vekt på å utvikle et teknologimiljø som både har god strategisk
og operativ kompetanse. Mye av den operative IT-driften er satt ut til eksterne leverandører og AE
har også større utviklingsprosjekter mot store internasjonale IT-selskaper (f.eks. Microsoft).
Produksjon
Produksjon har det teknisk/økonomiske ansvaret for å operere, vedlikeholde og utvikle konsernets
hel- og deleide vannkraftverk (organisert gjennom AE Vannkraft AS). Eierporteføljen omfatter 49
kraftstasjoner og mer enn 100 vannmagasiner fra Ulla-Førre i vest til Arendalsvassdraget i øst.
Etter en nylig gjennomført endring i konsernstrukturen har Produksjon fått ansvaret for konsernets
virksomhet innenfor fjernvarme. Forretningsområde Produksjon hadde 166 ansatte pr. 31.03.2020.
Agder Energi Vannkraft AS er overordnet organisert i to hovedområder; Eierforvaltning og
Operatør. Eierforvaltning har ansvaret for konsesjoner/rettigheter og ivaretar den overordnede
rammestyringen av Operatøren. Operatøren har driftsansvaret for både hel- og deleide kraftanlegg
og består av seksjonene driftssentral, vedlikeholdsstyring, drift & vedlikehold (4 driftsområder) og
reinvestering. AEs driftssentral for vannkraft er plassert på Brokke i Setesdal, og den løpende
overvåkingen og styringen av kraftverkene skjer herfra.
Produksjon har de siste årene gjennomført flere store vannkraftutbygginger til fastsatt tidsplan og
budsjettert kostnad. Målsettingen er å operere anleggsporteføljen så kostnadseffektivt som mulig
med utgangspunkt i en avtalt oppetid (nyttejustert tilgjengelighet), samt å redusere fremtidig tapt
vannkraftproduksjon gjennom vilkårsrevisjoner. Den markedsmessige forvaltningen av vannkraftressursene er lagt til Kraftforvaltning, men Produksjon har det formelle ansvaret for å operere
anleggene innenfor de tildelte konsesjonene.
AE Varme har fjernvarmeforsyning både i Kristiansand, Arendal og Grimstad i tillegg til at selskapet
leverer fjernkjøling til større offentlige bygninger og industri i Kristiansand. Levert varmevolum er
på ca. 150 GWh/år og levert kjølevolum er på ca. 10 GWh/år.
Kraftforvaltning
Kraftforvaltning forestår kraftforvaltning både for interne og eksterne kunder og har virksomhet i
Norge, Sverige og Tyskland. Forretningsområdet produserer egne markedsanalyser, driver egen
modellutvikling,

produserer

egne

tilsigsprognoser

og

har

egen

kompetanse

innen

f.eks.

meteorologi. Forretningsområde Kraftforvaltning hadde 129 ansatte pr. 31.03.2020.
Den viktigste kunden for Kraftforvaltning er AE Vannkraft. Kraftforvaltning forestår produksjonsplanleggingen

for

konsernets

kraftproduksjon

og

optimaliserer

handelen

på

de

ulike

markedsplassene (spotmarkedet, intradag osv.). Resultatområdet gjennomfører videre finansiell
prissikring for produksjonsporteføljen etter en avtalt økonomisk styringsmodell. Denne aktiviteten
har tilført konsernet betydelige merverdier de siste 10 årene. Kraftforvaltning har også et eget
kompetansemiljø som driver med trading og krafthandel i ikke standardiserte markeder.
AE har i de siste årene utvidet sin handelsaktivitet mot Tyskland og har dermed aktivitet i flere
europeiske land, og kontorer i Tyskland, Sverige og Sveits. Aktiviteten i Tyskland er organisert
gjennom selskapene Entelios GmbH, Enteilos AG og Nordgröön (totalt ca. 70 ansatte). Den
internasjonale

aktiviteten

vil

kunne

skape

nye

forretningsmuligheter

for

konsernets

vannkraftproduksjon og bidra til å avdekke nye forretningsmuligheter som på sikt også kan ha et
kommersielt potensial i Norge.
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AE har sammen med Lyse, Hafslund E-CO og svenske Vattenfall en 22,5% eierandel i
NorthConnect som er en planlagte kraftkabel mellom Norge og Skottland. NorthConnect har søkt
om, men så langt ikke fått innvilget, konsesjon.
Distribusjon
Forretningsområde Distribusjon består av selskapet Agder Energi Nett AS. AE Nett er med
utgangspunkt i antall kunder (ca. 205.000) og bokført nettkapital (ca. 5,34 mrd. kr) Norges fjerde
største nettselskap. Selskapet er underlagt kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille og er
det eneste nettselskapet i Agder med inntektsramme. AE Nett hadde 172 ansatte pr. 31.03.2020.
AE Nett har egen ledelse- og bestillerkompetanse, men benytter i store grad markedet til å løse de
fleste oppgavene. Driftsmodellen ble besluttet innført i 2003, men er videreutviklet i senere år i et
tett

samspill

med

leverandørene.

Endringer

i

kundeadferd,

teknologi,

regulering

og

leverandørmarkeder krever raske tilpasninger i systemer, prosesser, kompetanse og organisasjon.
Ved å praktisere en markedsbasert modell har man høy fleksibilitet og gode forutsetninger for å
tilpasse seg til de løpende endringene i rammevilkår og omgivelser på en effektiv måte.
AE Nett har en egen driftssentral i Kristiansand som har ansvaret for kontinuerlig overvåkning og
drift av hele kraftnettet i Agder. Fra nettsentralen overvåkes og fjernstyres transformator- og
koblingsstasjoner og alle fjernstyrte brytere og effektbrytere. AE Nett har gjennom AMSprogrammet instrumentert store deler av kraftnettet. Nettsentralen har et ansvar for å koordinere
alle planlagte utkoblinger i nettet og håndterer alle feilsituasjoner som oppstår i et tett samarbeid
med entreprenører og selskapets egne ressurser. AE Nett har hatt et løpende fokus på å ta i bruk
moderne og fremtidsrettet teknologi.
Kunde
Forretningsområde Kunde har ansvaret for konsernets husholdnings- og bedriftskunder i Norden.
LOS leverer strøm og relaterte tjenester i Norge, mens Entelios leverer tilsvarende tjenester i
Norden. Innenfor Kunde ligger også selskapet Oss Norge AS som er et felleseide selskap med
Glitre. Forretningsområde Kunde hadde 241 ansatte pr. 31.03.2020.
Samlet leverte LOS og Entelios ca. 17 TWh til sine strømkunder i 2019. Entelios er Norges største
leverandør i bedriftsmarkedet målt i volum og blant de ledende i Norden, mens LOS er blant
landets største strømleverandører i privatmarkedet med ca. 157.000 kunder. I 2019 leverte
Entelios ca. 16 TWh i Norden, pluss ca. 3 TWh i forvaltet kraftproduksjon/konsesjonskraft. Entelios
leverer i tillegg til strøm og forvaltningstjenester, miljøtjenester, energiløsninger og tjenester
innenfor fleksibilitet. Selskapet har ca. 70 ansatte fordelt på kontorer i Kristiansand, Oslo og
Stockholm.
LOS er blant landets største strømleverandører i privatmarkedet med ca. 155.000 sluttkunder.
Selskapet har de siste årene hatt et sterkt fokus på å utvikle nye produkter og tjenester, og tilbyr i
dag både solceller og elbilladere i samarbeid med nasjonale partnere. I 2019 ble både LOS og
Entelios kåret til strømleverandørene med de mest tilfredse kundene, i henholdsvis privat og
bedriftsmarkedet (EPSI).
Fornyelse
Fornyelse er juridisk sett en del av morselskapet i AE. Enheten skal posisjonere AE for nye
forretningsmuligheter i en tid som preges av store regulatoriske, markedsmessige og teknologiske
endringer.

Internasjonalisering,

elektrifisering

og

den

sterke

økningen

i

ny

fornybar

kraftproduksjon (vind- og solkraft) gir opphav til nye muligheter. Fornyelse hadde 13 ansatte pr.
31.03.2020. I tillegg kommer ansatte innenfor Venture-selskapene, jfr. nedenfor.
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AE har et eget ventureselskap (AE Venture) som er organisert under Fornyelse. AE Venture skal
sikre konsernet nye kommersielle muligheter innenfor områder som ligger tett opp mot konsernets
virksomhetsplattform. AE Venture har majoritetsposisjon i flere av selskapene man har eierskap i
som f.eks. Bio Energy AS, NEG AS og Netsecurity AS. Bio Energy AS leverer årlig ca. 170 GWh
innenfor segmentet nær- og punktvarme. I de majoritetseide selskapene var det 130 ansatte pr.
31.03.2020.
Konsernets egenutviklede nysatsinger ligger også innenfor forretningsområdet. Her kan nevnes
Nodes som er en uavhengig markedsplass for handel med fleksibilitet og Enfo som tilbyr avanserte
løsninger innenfor energiledelse og Smart Grid. Nodes eies sammen med nordiske TSOer (AE andel
på 50%).
12.4

Informasjon om Glitre Energi

Glitre Energi er med om lag 2,6 TWh kraftproduksjon Norges niende største kraftprodusent og med
nesten 97.000 nettkunder Norges åttende største nettselskap målt etter nettkapital. Glitre Energi
er i dag eid 50% av Drammen kommune og 50% av Vardar. Eierskapet i Vardar gikk over til
kommunene i tidligere Buskerud fylke i januar 2020 og største eier i Vardar er nå Drammen
kommune sammen 18 andre kommuner. For ytterligere informasjon om eierstrukturen i Glitre
Energi vises det til kapittel 3.1.
Glitre Energi hadde 257 ansatte pr. 31.03.2020.
Glitre

Energi

er

et

vertikalt

integrert

konsern

med

virksomhet

i

hele

verdikjeden

fra

kraftproduksjon til kunde. Glitre Energi har en ambisiøs visjon; «Vi gjør morgendagen helt
elektrisk».

Konsernsjef
Pål Skjæggestad

Strategi og
virksomhetsstyring
Margrethe Smith

Produksjon
Erik Andersen

1)
2)

Kraftnett
Tore Morten
Wetterhus

HR/HMS,
samfunnskontakt og
kommunikasjon
Cathrin Bretzeg

Strømsalg
Jan Vidar Thoresen

Nye energiløsninger
Anders Diep-Lynne 1)

Øvrig Eierskap 2)

Inngår ikke i konsernledelsen.
Ansvaret for oppfølging av selskapene under «Øvrig Eierskap» er fordelt mellom konsernledelsen og øvrige
nøkkelpersoner i konsernet.

Figur 16: Konsernstruktur Glitre Energi

Morselskapet
Morselskapet Glitre Energi AS ivaretar i tillegg til eieroppføling av datterselskaper og tilknyttede
selskaper i konsernet også en rekke fellesoppgaver samt dekker kompetanseområder som det ikke
er formålstjenlig å legge ut til forretningsområdene.

12

Vedlegg

40

Konsernstøttefunksjonene som ligger i morselskapet er strategi- og virksomhetsstyring (inklusive
finans, regnskap, IKT og forretningsutvikling), HR/HMS samt Samfunnskontakt, Kommunikasjon og
Omdømme. Morselskapet hadde 32 ansatte pr. 31.03.2020.
Konsernfunksjonen Strategi og Virksomhetsstyring har ansvar for konsernets finansiering,
regnskap, virksomhets- og risikostyring samt IKT og digital forretningsutvikling. Glitre Energi AS er
konsernets kontaktpunkt mot kapitalmarkedet og datterselskapene finansieres via morselskapet.
Glitre Energi finansierer seg primært i obligasjonsmarkedet, men har også noe langsiktig
bankfinansiering gjennom NIB.
IKT-driften ivaretas av en intern IKT-avdeling, men mange av de operative tjenestene er imidlertid
satt ut til eksterne leverandører. I tillegg har Glitre Energi en egen konsernfunksjon «Digital
forretningsutvikling» med ansvar om å støtte virksomhetene i konsernet i arbeidet med
digitalisering og automatisering av eksisterende arbeidsprosesser samt i utviklingen av ny
forretning. Forretningsenhetene i Glitre Energi har en rekke pågående utviklingsprosjekter.
Produksjon
Produksjon har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets vannkraftanlegg. Produksjon
har videre ansvar for forvaltningen av kraften og kjøper i denne sammenheng tjenester fra
konsernets kraftforvaltningsmiljø. Forretningsområdet hadde 70 ansatte pr. 31.03.2020.
Kraftverksporteføljen består av 13 heleide kraftstasjoner, samt direkte og indirekte eierskap til
ytterligere ti. Produksjon forestår driften av 21 av disse kraftverkene. Kraftverkene ligger i
Numedalsvassdraget, Hallingdalsvassdraget, Begnavassdraget, Randselva mellom Randsfjorden og
Tyrifjorden og nedre del av Drammensvassdraget. Vassdragene hvor Produksjon har kraftverk er
godt regulerte og har hver sin reguleringsforening. Produksjon har deleierskap i alle disse, med
tilhørende dammer og reguleringsanlegg.
Løpende overvåking og styring av kraftverkene skjer fra konsernets døgnbemannede driftssentral i
Drammen.
Kraftnett
Nett har eierskap til ca. 80 prosent av regionalnettet i tidligere Buskerud, og noen mindre
regionalnettanlegg i tidligere Vestfold, Oppland og Hordaland. I tillegg har Nett eierskap til
distribusjonsnettet i kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Gran, Jevnaker, Lunner, og tettstedet
Finse og leverer strøm til nesten 97.000 kunder i Nedre Buskerud og på Hadeland. Nett hadde ved
utgangen av mars 106 ansatte.
Nett har en driftsmodell som innebærer at selskapet i stor grad benytter entreprenørmarkedet for å
utføre planlagte oppgaver i nettet. Løpende overvåking og styring av kraftnettet skjer fra
konsernets døgnbemannede driftssentral i Drammen. I etterkant av utrulling av AMS-målere og
annen instrumentering i nettet har Nett hatt et sterkt fokus på å utvikle beslutningsstøtte og andre
digitale løsninger basert på data fra disse nye datakildene.
Strømsalg
Strømsalg har ansvaret for salg av strøm til husholdnings- og bedriftskunder. I tillegg er
krafthandel og engrostjenester organisert under Strømsalg. Innenfor Strømsalg ligger også Oss
Norge AS som er felleseid med Agder Energi. Strømsalg hadde ved utgangen av mars 28 ansatte.
Strømsalg har om lag 46.000 privatkunder og 6.000 bedriftskunder.
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Nye Energiløsninger
Kraftmarkedet og kundebehov er i endring og for å utnytte forretningsmuligheter som oppstår i
kundegrensesnittet har Glitre Energi etablert et nytt forretningsområde. Forretningsområdet har i
dag tre ansatte og er i prosess med å rekruttere ytterligere tre.
Nye

energiløsninger

tilbyr

systemløsninger

for

energioppfølging

og

effektivisering

av

strømforbruket. Kundetiltak for å glatte forbruksprofilen og tilby fleksibilitet/avlastning tilbake til
kraftmarkedet er sentralt i forretningsstrategien. Flere utviklingsprosjekter pågår, blant annet
Norflex sammen med Agder Energi. I desember 2019 ble selskapet Green Building Solutions kjøpt
opp, for å komplettere og styrke satsningen.
Øvrig eierskap
«Øvrig eierskap» består av datterselskap og tilknyttede selskap som ikke direkte inngår i
konsernets kjernevirksomhet. Konsernet hadde 18 ansatte tilknyttet dette forretningsområdet ved
utgangen av mars 2020.
Den største investeringen under «Øvrig eierskap» eierskapet i Viken Fiber Holding AS hvor Glitre
Energi har en eierandel på 26,6%. Med over 185.000 fiberkunder er Viken Fiber Norges største
fiberselskap og leverer, gjennom en partneravtale med Altibox, blant annet interaktivt TV,
høyhastighets internett og telefoni. Viken Fiber har en ambisiøs forretningsplan basert på organiske
vekst og har 120 ansatte.
Nettpartner, hvor Glitre Energi eier 40 prosent, drives som et uavhengig selskap under felles
kontroll og ble etablert i 2012 gjennom et eiermessig samarbeid med Fredrikstad Energi. Selskapet
bygger, drifter og vedlikeholder kritisk infrastruktur for kraftforsyning og jernbane. Selskapet er
ledende innenfor sitt segment i Norge og har 487 ansatte.
Drammen Fjernvarme, hvor Glitre Energi eier 50 prosent, leverer fjernvarme til kunder i Drammen
med varmepumper mot sjøvann som grunnlast. Selskapet har en normalproduksjon på i overkant
av 100 GWh.
Glitre Energi har videre eierskap i prosjektutviklingsselskapene Zephyr AS (vind) og NGK Utvikling
AS (småkraft). Glitre Energi eier 25 prosent i begge disse selskapene.
Porteføljen består for øvrig av enkelte andre eierposisjoner innen ulike teknologier. Miljøvarme
VSEB AS (100% eid) eier og drifter tre bio-baserte nærvarmeanlegg med en årlig totalproduksjon
på rundt 10 GWh. El-Tilsynet AS er et sakkyndig selskap som leverer tilsynstjenester til
kraftnettselskaper. I tillegg har konsernet eierskap i det finske selskapet Aidon Oy (22,4%) som er
en ledende leverandør av AMS-målere med tilhørende tjenester i Norden.
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